
 

 

“ทําบุญแกกรรม” 
ทําไมทําดีมากมาย แตชีวิตยังมีแตปญหา?? 

เรียนรูเพ่ือชีวิตที่เจริญขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรม ภายในชาตินี้ 

 

-แกกรรมไดจริงหรือ??                                                                  
-หลักสําคัญในการแกกรรม                                                   
-เสริมดวงแกกรรมใหตนเอง                                                                     
–กรรมกับความรัก                                                                                 
–กรรมดานวาจา                                                                                  
–กรรมเรื่องสับสนทางเพศ                                                                       
-กรรมกับยาเสพติดและวธิีเลิก                                                         
-วิธีโปรแกรมจิตเพ่ือเลิกบุหรี่                                                                    
-บทสรุปวิธีทําบญุแกกรรม                                                                 

 

“แกกรรม” เปนคําเพื่อใหเขาใจงาย แตความจริงเปนอยางไร                           
อานกอนคอยเชื่อหรือปฏิเสธ เนื้อหาภายใน อาจไมใชอยางที่คุณคิด!! 

เรียบเรียงโดย : โจโฉ www.jozho.net 



 

แกกรรมไดจริงหรือ?? 

          ภพชาติมีจริง สิ่งมีจริงแตเชื่อวาไมมี ถือเปนมิจฉาทิฐิ จะบรรลุธรรม
ไมได       การเชื่อถูกตองถึงเปนประโยชน แตหลายคนเชื่อแบบงมงายขาดเหตุผล จนตก
เปนเหยื่อใหกลุมคนหลอกลวง ซึ่งอาจมาในคราบผูทรงศีล หมอดู-รางทรง    "แกกรรม" 
เปนคําใหคนทั่วไปเขาใจงายขึ้นเทานั้น เพราะกรรมแกไมได (แตบรรเทา-เลื่อนสงผลได) 
ทําอะไรไวจะสงผลกลับใหเสมอ มาเมื่อไหรขึ้นอยูกับน้ําหนักกรรม จังหวะ-โอกาส  เราเกิด
มานับชาติไมถวน ความดีชั่วที่ทําไ วมากมาย รอสลับใหผลเกินคาดเดาได   คนไมยอมเชื่อ
เรื่องกรรม เพราะเห็นคนทําชั่วไดดี แตนั่นคือความจริงครึ่งเดียว  ถายอนอดีตไดอาจพบวา
. .  คนชั่ วชาตินี้  เคยทําบุญใหญชาติกอนมากแค ไหน  เกิดใหมจึ งรวย มีอํานาจ               
มีโอกาส  แตบุญที่เคยทํา(ซึ่งมักเปนดานใหทาน)ไมไดประกันวาจะเปนคนดีเหมือน
เคย  จิตมนุษยกลับกลอก คอยไหลลงต่ํา  ผูเปนอริยะขั้นโสดาบันขึ้นไปเทานั้น ที่มั่นคงไม
ผันแปร  จึงไมแปลกที่คนแสนดีในอดีต อาจกลายเปนมหาโจรปลนชาติไดในวันนี้    

         ทําบุญดวยจิตไมบริสุทธิ์ ก็ไดผลบุญไมบริสุทธิ์  ทําหวังผลใหตัวเอง ขอใหรวย     
ขอสารพัด  ครั้นบุญใหผลจนรวยและยิ่งใหญไดตามปรารถนา  แตทําบุญดวยความโลภ   
ก็ไดความโลภตามมาดวย  เราจึงไดเห็นบางคนรวย แตขี้เหนียว เห็นแกตัว อยากไดไม
สิ้นสุด  ซึ่งคนรวยมีอํานาจมีโอกาสทําชั่วไดผลกวางกวาคนจนหลายเทา  การทําบุญ
(บางอยาง)ชาติหนึ่ง  อาจเพื่อกลับมามีโอกาสทําบาปใหญอีกชาติหนึ่ง  ผลจากบาปสง
ตอไปนรกหรือเกิดเปนสัตวเดรัจฉานตออีกหลายรอยชาติ กวาจะรอจังหวะมีพอแมที่
เหมาะสม เพื่อเกิดเปนคน ไดโอกาสแกตัวอีกครั้ง  ประชากรโลกเพิ่มทุกปก็จริง           
แตวิญญาณตางภพภูมิที่รอเกิดเปนมนุษย ก็มีมากกวาคนทั้งโลกจนประมาณไมไดเชนกัน!!  

         มองใหลึกจะเห็นการทําบุญไมถูกทาง ไมครบดาน อาจสงหายนะในชาติตอไปได
อยางนากลัว  นี่คือเหตุผลวาทําไมการรักษาศีล ใหอภัย จึงมีอานิสงสกวาบริจาคเงินเปน
ลาน การเจริญสติทําไมเปนบุญสูงสุด   ในแงการ"ให"  ทําไมใหธรรมะ(ที่ถูกตอง)ถึงชนะ
การใหทั้งปวง   



 

เพราะธรรมะสอนคนใหรูจักอภัย ใหทาน รักษาศีล เจริญสติ เปนจุดเริ่มตนในบุญ
ทุกดาน  เมื่อใหปญญาที่ถูกตองกับผูอื่น จะไดปญญาที่ถูกตองกลับมาเชนกัน       จิตสวาง
มีปญญาในธรรม  เกิดใหมถารวยก็รวยอยางมีสุข รูจักเผื่อแผ ชวยเหลือ เขาหาธรรมได
งาย   ถาเกิดมาจน ก็จนอยางรูจักพอ อดทน ขยัน ขวนขวายพัฒนาตนจนกาวพนความ
ตกต่ําไดงาย  เศรษฐีหลายคนเคยลมหมดตัวหรือยากจน      แตเพราะ.."ปญญาและใจ
เทานั้น"จึงสามารถฟนพลิกชีวิตได  วิทยาศาสตรพิสูจนชัดวา     จิตเยือกเย็นผองใส       
มีสมาธิ  มีผลตอคลื่นสมองใหวิ่งชาลงเปนระเบียบ นํามาซึ่งความรูความเขาใจที่ลึกซึ้ง 
แกปญหาไดดีขึ้น แตวิทยาศาสตรยังพิสูจนไมลึกพอวา ที่ฉลาดจนแกวิกฤตและเจอชองทาง
รวยได ไมใชแคสมอง แตเพราะบุญที่เคยทําถูกดานสงให.."ใจสูและคิดเปน" รูจักเลือก
ชองทางใหตนถูกตอง   

         คนขยันผิดที่ สิบปก็ไมรวย  และอะไรดึงใหขยันผิดที่อยูอยางนั้น การศึกษาธรรม
คลายเลนหุน ถาขอมูลดีกวา ลงทุนนอยแตทําถูกที่ จะไดกําไรมากกวา  ธรรมะไมไดสอน
ใหอยากรวย แตเปนความจริงวา เมื่อปฏิบัติถูกตองจะสงใหรวยไดอยางมีความสุข นําสู
การปลอยวางไดงายในบั้นปลาย  ครูบาอาจารยสอนวา.."คนประสบสําเร็จในอาชีพ        
มีพรอมในทางโลก เมื่อบวชจะเจริญไดงาย เพราะเต็มอิ่มและสิ้นสงสัยวาสุขทางโลกแค
ของปลอม  (พระพุทธองค ก็ทรงมีพรอมทุกอยางกอนบวช)  ความขยันอดทนตอสูปญหา
ในงาน จะติดนิสัยสงถึงความเพียรในการปฏิบัติธรรมดวย  ธรรมะเบื้องตนสําหรับฆราวาส
คือ ขยันในงานที่สุจริต ทําชีวิตใหดี ดูแลพอแมครอบครัว หมั่นสะสมคุณธรรมพื้นฐานใน
ชีวิตประจําวันไปตามลําดับขั้น   แตเรามักเอาธรรมะระดับอรหันตมาสอนคนเริ่มตน     
จึงเขาใจยากและทําตามไมได  (อรหันต อานวา อะระหัน)  

         กรรมแกไมไดก็จริง แตเจือจางหรือยืดเวลาสงผลได  กรรมชั่วเหมือนยาพิษ กรรมดี
เหมือนน้ําเปลา ยาพิษหนึ่งชอนใสน้ําเปลาหนึ่งแกว กินแลวอาจตายทันที  แตยาพิษหนึ่ง
ชอนใสในสระน้ํา อาจไมสงผลทั้งที่ยาพิษเทาเดิม   ความชั่วที่สะสมมาแตชาติกอนถูกเจือ
จางไดดวยการทําดีแตตองมีปริมาณมากกวาอาจเปนลานเทา  แตไมใชวาผลกรรมชั่วจะ
หายไป ยังรอใหผลเมื่อบุญหมดหรือสบโอกาส   อยากแกกรรมตองเริ่มที่หยุดทําบาปใหม
ทั้ งปวง รักษาศีล ( เฉพาะที่ทํ า ไดกอนทีละขอก็ ได )  และทําความดี ใหมากที่ สุ ด



 

เทานั้น       ซึ่งสวนใหญทํานิดหนอยก็คิดวาทํามากแลว  และบุญแตละอยางมีผลตางกัน 
การทําบุญดานเดียวแมจะมากมาย ไมไดประกันวาเจือจางกรรมชั่วที่ทําไวหลากหลาย
ได    บางคนประมาทวาชีวิตนี้ไมไดทําชั่ว ปลอยชีวิตเสพสุขไปวันๆ  ไมตางกับตั้งน้ําเปลา
ผสมพิษไว น้ําจะคอยระเหยเหลือแตสารพิษ  

         การที่เราอยูดีมีสุข มีขาวกิน มีบานอยู ไดที่นั่งดี ไดเห็นสิ่งสบายตา แมแตเลน
เกมชนะ  ลวนเปนการใชบุญใหหมดไปวันๆ  เปดทางใหกรรมชั่วที่เคยทําสงผลเร็ว
ขึ้น   เชื่อไหมวา..คนทั่วโลกจํานวนมากตองเจอหายนะ ทุกขสาหัสหลังถูกรางวัลที่
หนึ่ง  ดารานักรองจํานวนไมนอยที่ดังเร็ว แตไมนานก็รวงลงเหว ตกต่ําจนตองขายตัว ติด
ยา ฆาตัวตาย ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต   การไดดีมีสุข ชนะอะไรก็ตาม คือการใชบุญเกา
ใหหมดไป "ยิ่งไดอะไรมากเทาไร หมายถึงบุญของเราก็หมดไปมากเทานั้น!!"  

        เปรียบชีวิตคือการขับรถไปเรื่อย ๆ บุญเหมือนรถขนรางวัลขับตามจะใหเรา     บาป
เหมือนรถคนโกรธจัดขับตามลางแคนที่เราเคยทํารายเขาไว  แตตามไมทันเพราะเรายังเรง
เครื่อง(ทําดี)ไปเรื่อย  แถมมีรถรางวัลมาขวางไวใหอีกชั้น  การทําความดีเหมือนเรงเครื่อง
หนีหางไกลขึ้น   หากไมสรางความดีเพิ่มก็เหมือนหยุดเหยียบคันเรง  ในที่สุดเขาจะตาม
ทัน  รถรางวัลอาจมาถึงกอน มอบของเสร็จก็จากไป ทิ้งใหหยุดเพลินชื่นชมกับสมบัติที่
ได  บางคนมีรถรางวัลหลายคันทยอยมอบทีละนอย  แตบางคนเหมาทั้งหมดทุกคันมา
พรอมกัน กลายเปนรางวัลกอนใหญใหตูมเดียวแลวขับจากไป  จึงไมมีอะไรขวางไวเหมือน
กอน เปดทางรถคูอาฆาตท่ีรอคิวเขามาลางแคนไดเต็มที ่

         หลายคนเที่ยวไหวขอเทวดาใหชวย แตกลับไมรูวาสิ่งที่ไดลวนมาจากบุญเกาของเรา
ทั้งนั้น ทานชวยเหมารวมเปนกองเดียวกันให(หรือจากแรงปรารถนาทางจิตของ
เรา)  เหมือนเบิกเงินใชทีเดียวหมดบัญชี  จึงไมเหลือเงินเติมน้ํามันเพื่อขับหนีคนที่ตามลา
อยูอยางเคียดแคน จึงไมแปลกที่คนโชคดีหลายคนจะเจอหายนะตามมาติดๆ ยิ่งโชคดี
เทาไร  สิ่งขวางกั้นโชคราย(กรรมเกา)ก็หมดไปเทานั้น    



 

สําหรับคนที่กําลังเจอมรสุมรายแรง ควรดีใจเถอะวา.. กําลังชดใชหนี้บาปใหหมด
เร็วๆ เจ็บแคไหนใหรูวาครั้งหนึ่งเราทําคนอื่นใหรูสึกแบบนี้เหมือนกัน อดทนใหผานไปดวย
จิตสํานึกบาป  ไมนานจะไดรับผลจากกรรมดีที่เคยทําไวอยางเต็มที่โดยไมมีหนี้เกามา
กวนใจใหทุกขสาหัสอีก  สิ่งสําคัญตองเรงทําบุญใหมากเปนทุนปองกันตัวเองไวกอน ไมวา
กําลังโชคดหีรือโชครายก็ตาม 

         พูดถึง"บุญ" คนสวนใหญก็นึกถึงแคการบริจาคเงิน จึงทุมทุนซื้อบุญกันอยางหนามืด 
ซึ่งแคการวางจิต(หรือเจตนา)ตางกัน  แมบริจาคเทากันก็ไดผลตางกันมหาศาล  การให
ทานเปนบุญระดับตนเทานั้น  ทําบุญแตละดานมีผลตางกัน ถาเนนทําบุญแกกรรม ตอง
เขาใจและทําใหตรงดาน  เหมือนตองรูวาสารแตละอยางมีอะไรเปนตัวเสริมหรือตานฤทธิ์
ของมัน  สารพัดวิธีงมงายในหนังสือ ทีวี และแมแตในวัด  ที่หลอกคนใหเสียเงินแกกรรม 
แกปชง ฯลฯ   บางคนไมหลอกแตเพราะเชื่อแบบนั้นจริงๆ  คนทําสมาธิถึงจุดแลวเห็นผี
เห็นกรรมไดจริง แตที่เห็นอาจไมใชของจริงทั้งหมด  ตราบใดไมเจริญสติถูกทาง จิตไม
สะอาดจริง ยังเห็นจิตเปนเรา ฯลฯ   พลังสมาธิบวกจิตที่ยังมีกิเลส(โมหะ)  จะสรางภาพ
หลอกแนบเนียนจนเชื่อสนิท  เคยมีขอมูลเดิมฝงใจแตเด็กหรือชาติกอนอยางไร จะปรุงแตง
ภาพอีกมิติใหตางกันไป 

         ตัวอยาง.. คนไทยตายแลวฟน มักเห็นยมทูตนุงผาแดง แตฝรั่งเห็นยมทูตรูปรางตาง
ไป ซึ่งอาจเห็นจริงหรือแคมโนภาพก็ได  ครูบาอาจารยบอกวาคนไทยตกนรกเจอตนงิ้ว   
แตฝรั่งตกนรกไมเห็นตนงิ้ว แตทรมานเหมือนกัน แมอยูในสถานที่จริงแตภาพที่เห็นอาจ
เปนคนละเรื่อง  เกิดจากจิตปรุงแตงหรือจิตละเอียดตางกัน  เทวดาชั้นต่ําไมสามารถ
มองเห็นเทวดาชั้นสูงกวายกเวนทานจะเปดใหเห็นได    มนุษยที่ฝกสมาธิไดขั้นสูงแตไมได
บรรลุอริยะ ตายไปเกิดเปนพรหม ยังเกิดมิจฉาทิฐิ เขาใจเรื่องโลกทิพยผิดจากความจริงทั้ง
ที่เปนเทพชั้นสูงสุด มีกลาวในพระไตรปฎกเปนตัวอยาง   ดังนั้นจะหวังอะไรกับนักบวช
หรือคนธรรมดาที่ศีลไมครบ พระไตรปฎกไมเคยอาน ความรูธรรมะที่ถูกตองแทบไม
มี   เมื่อเห็นไมชัดและรูไมจริง จะอธิบายเหตุผลบอกทางแกที่ถูกตองไดอยางไร   



 

หลายคนอาจเห็นผีเห็นกรรมจริง ก็คลายชาวนาไปยืนดูหมอผาตัดคนไข  แมได
เห็นของจริงตอหนา แตใชวาจะเขาใจหรือจดจําไปผารักษาคนอื่นได  การเห็นโลกวิญญาณ
ของบางคน อาจเปนแคบางสวนจาก 31 ภพภูมิเทานั้น พอนํามาเลาโดยขาดการศึกษาให
แตกฉาน ก็ไมตางกับคนไปเที่ยวปาแอฟริกาแคที่เดียว แตกลับมายืนยันเสียงแข็งวา.. 
คนตางชาติทุกคนลวนตัวดํา นากลัว ปาเถื่อน!!       

         คนเห็นกรรมคนอื่นไดชัดจริงและบอกทางแกไดถูกตองควรเปนพระอริยะเทานั้น 
ซึ่งทานคงไมเอามาหากินหรือโปรโมทกันจนเวอร  คงไมมาตั้งพิธีตัดกรรม ใหแกกรรมดวย
การเสียเงินใหทาน  สวนมากเนนสอนปฏิบัติเพื่อรูเห็นกรรมดวยตนเอง เนนสรางกุศล
พัฒนาตนเปนหลัก  ถาจะพูดเรื่องกรรมและวิธีแกของใคร ตองจําเปนจริงเทานั้น  และวิธี
แกจะมีอยางเดียวคือ.. "การปฏิบัตธรรม ทําความดี"  ไมมีพิธีรีตอง ไมตองตั้งเครื่องเซน 
ปรับฮวงจุย เปลี่ยนชื่อ ไมตองหาวัตถุมาแขวนแกกรรม หรือเอาอะไรมาหอยคอให
วุนวาย  ใครจะดูกรรมไดตรงหรือไม อาจไมสําคัญเทาบอกวิธีแกไดถูกทางและถูกธรรม
หรือไมมากกวา    (ย้ําวาใชคํา.. "แกกรรม" เพื่อใหเขาใจงายเทานั้นนะครับ ) 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสําคัญในการแก(บรรเทา)กรรม 

         สิ่งสําคัญของการแก(บรรเทา)กรรม คือใจที่สํานึกผิด อยากขอโอกาสทําดีแกตัว 
ตั้งใจมั่นจะรักษาศีล เข็ดขยาดจะไมทําผิด ไมวาชาติไหนจะไมเบียดเบียนใครอีกแลวทั้ง
กาย วาจา ใจ  ตองซึ้งในทุกขที่ตนกําลังไดรับ ดวยใจเห็นชัดวาเราตองเคยทํากับผูอื่นไว
(อาจเปนอดีตชาติ) ผลจึงสงใหตองทุกขใจแบบนี้  แคยอมรับวาทุกสิ่งเกิดจากความเลว
ความพลาดของตน ก็มีผลบรรเทากรรมไดทันที คือใจจะเปนสุขขึ้นแมยังอยูในสถาณการณ
เดิม เปรียบเหมือนตองจายเงินใชหนี้ ถึงเสียดายแตพอทําใจได ไมเสียใจเทาการถูก
ปลน    กฎของโลกคือคนทําผิดตองติดคุกกอน และประพฤติดีถึงไดลดหรืออภัย
โทษ    กฎแหงกรรมเชนกัน ถึงเวลากรรมใหผลก็ตองใชหนี้เขาบาง ไมใชคิดจะถวงเวลา
ผลัดหนี้ไปตลอด ที่อาจไมคุมเทาเผชิญความจริง  ผูตองหาหนีคดีเกือบยี่สิบป โดนจับกลับ
ดีใจที่ไมตองหวาดระแวงหลบซอน  ออกจากคุกจะไดเริ่มชีวิตใหม                    
 
          ดังนั้นอยากใหอดทนเรื่องรายที่ผานเขามา ถือซะวาใชหนี้เกาใหมันลดลงไป
บาง   การยอมรับและชดใชกรรมดวยใจที่ไมตอตาน คือการแกกรรมแบบหนึ่ง   เชน   ถูก
ใสรายหาเรื่อง หากโกรธเคืองตอบโต ก็เทากับยังไมไดใชหนี้กรรม เปนเพียงชําระดอกเบี้ย
เทานั้น ไมวาจะยายไปไหนก็ตองเจอคนชั่วแบบนี้ตอไป  ใจเมตตาจะแยกคนเลวออกจาก
ชีวิต กรรมชั่วจะทํารายตัวเขาเองโดยไมตองตอบโตเลย   

สวนกรรมดีของเราจะผลักเราและเขาไปสูที่เหมาะสม ใหเรายายไปเจอคนดีกวา 
ไดที่ทํางานไดธุรกิจดีกวา  ความชั่วจะตรึงใหเขาอยูที่เดิมกับคนเลวเหมือนเขา หรือผลัก
ยายไปเจอคนเลวพอกัน  ดูตัวอยางพวกขับรถไรมารยาท พวกเบงสารพัดคิดวากูใหญ  บุญ
หมดเมื่อไหร กรรมจะสงไปเจอคนชั่วกวา เบงผิดที่จนตองตายฟรีกอนเวลา ใหชาวบาน
สมน้ําหนามาเยอะแลว     

         เจากรรมนายเวรแบบแรกคือ.. หลักกฎแหงกรรมที่ทําอะไรไวจะมีผลสะทอนกลับ
หาเราเสมอ เหมือนเอามีดกรีดแขน ก็ตองเกิดแผลเจ็บปวด  วิทยาศาสตรพิสูจนไดคราวๆ 
วาการพูดคิดทําดี สงใหเกิดคลื่นพลังงานอยางหนึ่ง การพูดคิดทําชั่ว สงใหเกิดคลื่น



 

พลังงานที่ตรงขามกัน คลื่นพลังตางกันจะตอตานกัน พลังงานเหมือนกันจะดูดเขาหา
กัน  คนมีน้ําใจเจอคนเห็นแกตัวจะรูสึกขยะแขยงอยางหาสาเหตุไมได  คนชั่วเจอคนดีจะ
รูสึกไมเราใจไมนาคบเปนแฟน  เด็กหลังหองจะหมั่นไสเด็กหนาหอง  พนักงานเลวจะ
หมั่นไสคอยกลั่นแกลงพนักงานดีที่ขยันเกินหนา  พลังงานจากจิตผลักและดึงคนที่สันดาน
เหมาะกับเรามาวนเวียนในชีวิต แฟนหรือเพื่อนแคคนเดียวอาจทําชีวิตเราลมจมหรือเจริญ
ขึ้นไดอยางไมนาเชื่อ    

นี่จึงเปนขอแรกของมงคลสูตรคือ.. “อยาคบคนพาล” ซึ่งคนพาลไมใชคนเลว
อยางเดียวแตหมายถึงคนโงดวย  เพราะคนโงตอใหขยันและเปนคนดีก็อาจทําความ
เสียหายไดมากกวาที่คิด เชน ทํางานใหผิดพลาดใหญหลวง อาสาขับรถไปสงก็อาจพาไป
ตายยกครอบครัว  เราเมตตาคนโงและคนพาลได แตไมควรใกลชิดหรือคบคาสมาคม     มี
เพื่อนไมดีสูไมมีเลยซะดีกวา ขึ้นคานซะยังดีกวามีแฟนไมดี ทํางานคนเดียวแมจะเหนื่อย
มากแตก็ยังดีกวาไหววานคนโงใหชวยงาน ที่อาจทําใหตองเหนื่อยหนักกวาเดิมหลายเทา
จากการตามแกไขปญหาที่เกิดจากคนพวกนี้  ครูบาอาจารยสอนไววา คนโงที่ขยันอาจทํา
ใหประเทศชาติฉิบหายไดอยางนากลัวทีเดียว    

         คนที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจลวนไดโอกาสดีๆ จากผูใหญที่เมตตา จากเพื่อน
เกาและคนรอบขาง  ไดกําลังใจและแนวคิดดีจากคนรักและครอบครัว  ไดความจงรักภักดี
จากพนักงานที่ทุมเททํางานใหเต็มที่ กระแสจิตที่ดีทําใหเปนที่เมตตาของคนดีไดงาย ลูกคา
และผูใหญใหความไววางใจ เมื่อเจอคนไมดีก็จะรูสึกไดทันทีวาไมนาคบหา ไมนาคาขายทํา
ธุรกิจดวย  ความรุงเรืองของชีวิตที่มั่นคงลวนมาจากคนรอบขางที่ดีทั้งนั้น นี่คือกฎแหง
กรรมในแงคลื่นพลังงานที่ทุกคนสัมผัสไดในชีวิตจริง  อยาหลงประเด็นที่เห็นคนไดดีเพราะ
ทําชั่วหรือธุรกิจบาป เพราะเราอาจไมรูวา เบื้องหลังที่มีพรอมทุกอยาง เต็มไปดวยเรื่อง
ปวดหัวปวดใจเขามาทุกวันมากแคไหน หรือไมก็ทําใหลุมหลงมัวเมาในกามและสุข
จอมปลอมจนถอนตัวไมขึ้น บางทีก็ผลจากกรรมชั่วที่เคยทํานั่นหละ สงใหเจริญในดานชั่วๆ 
สะสมบาปติดตัวไดมากกวาคนอื่น  จะเห็นผลลัพธเต็มที่อาจตองรอดูหลังความตาย คือ
ความลําบากนาสมเพชหลังเกิดใหมเปนผีอดอยากหรือสัตวเดรัจฉานในภพหนา   



 

         เจากรรมนายเวรแบบเปนตัวตนมีอยูจริงทั้งผีและคน  หากมองโลกหลังความตาย
เปนเหมือนสิ่งมีชีวิตตางสายพันธที่อยูรวมกับเรา ตางกันแคเขาไมมีกายหยาบเทานั้น    แต
ความรูสึกและสภาพสังคมก็ยังมีอะไรคลายกัน จิตใจคนตายแตละคนก็ยังเปนคน
เดิม   หากสงสัยวาใครตั้งกฎในนรกสวรรค ก็ตองถามกลับวา แลวใครตั้งกฎบนโลก
นี้??  โลกมีตํารวจ นรกก็มีนายนิรยบาล  เมื่อมีประชากรก็ตองมีคนมีศักยภาพพอจะเปน
หัวหนาควบคุมดูแลอีกทีเพื่อความเรียบรอยในการอยูรวมกัน  ซึ่งมันซับซอนเกินกวาคนไม
ปฏิบัติธรรม ไมศึกษาใหละเอียดจะเขาใจไดครบถวน  การตามทวงหนี้กรรมจากวิญญาณ
อาฆาต มีตัวอยางในพระไตรปฎก หญิงโสเภณีถูกฆาตายผูกใจเจ็บ กลายเปนผีรายรอลาง
แคนดวยใจทรมานไมรูกี่ชาติ ในที่สุดสบโอกาสเขาสิงแมโคใหขวิดทานพาหิยะตายในขณะ
พึ่งบรรลุอรหันตไมนาน    

          บางคนสงสัยวาทําไมผีที่ถูกฆาตายถึงไมตามไปลางแคนใหหมด  ความจริงคือผีไม
ตางกับคน  ในโลกนี้หากเราทํารายคนสิบคน จะมีบางคนใหอภัยไมเอาเรื่อง และบางคน
คิดตอบโตหาทางเอาคืน  หากเรารวยมีอํานาจ คนธรรมดาคงแกแคนไดยาก คลาย
นักการเมืองโกง ทุกคนรูแตทําอะไรไมได  แคสาปแชงและรอใหหมดอํานาจกอน         

คนตายแลวเกิดเปนอะไรอยูที่จิตสุดทาย หากใหอภัยไมโกรธ จิตผองใสก็ไปเกิด
เปนเทวดามีความสุข จึงไมเห็นประโยชนในการตามลางแคน ปลอยใหกฎแหงกรรมจัดการ
เองดีกวา  กอนตายหากแคนเคืองจิตเศราหมอง แถมบาปเกาเยอะก็ลงนรกทันที จึงไมมี
โอกาสตามลางแคน  เมื่อหมดกรรมในนรกแลวจิตยังอาฆาต ก็อาจไดกําเนิดใหมเปน
วิญญาณรายตามจองเวรไดอีกในหลายชาติตอมา  หรือสุดทายถาไดเกิดเปนคน ก็อาจมา
เกิดเปนลูก(ชั่ว)  เปนคูแขงทางธุรกิจ เปนพนักงานขี้โกง  ไดเกิดมามีโอกาสทํารายคืน และ
วนเวียนทํารายกันไปไมจบสิ้น เคยถูกเขาฆาก็จะมีโอกาสไดฆาเขาคืนบาง  เคยถูกขมขืนก็
จะมีโอกาสขมขืนคืนบาง  แกแคนเสร็จหลังตายก็ไปนรก หมดกรรมไดเกิดใหมอีกทีเพื่อให
เขาทํารายคืนบาง  ผลัดกันเปลี่ยนบทบาทเปนโจรผูโหดเหี้ยมและเปนคนหรือสัตวโชคราย
ที่นาสงสาร  เกิดเปนวงเวียนกรรมไมจบสิ้น    



 

         เหตุนี้เองหลายศาสนาถึงเนนเรื่องเมตตาใหอภัย ไมตอบโต ไมใหโกรธคนทําไม
ดี  ใหศรัทธาในพระเจาหรือกฎแหงกรรม ที่จะลงโทษคนชั่วใหเองอยางสาสม  ตอง
แยกแยะวาใจไมโกรธใหอภัย ไมไดหมายถึงตองปลอยคนชั่วลอยนวล  การฟองรองลงโทษ
คนผิดตามกฎหมายเปนสิ่งพึงทําตามปกติ และควรใหโอกาสคนหลงผิดไดแกตัวดวย 

         หลักกรรมตามปกติจะพยายามรักษาใหเราอยูเสนทางเดิมเสมอ  พลังกรรมแบบ
ไหนเยอะกวาไมวาดีหรือชั่ว  เสนทางกรรมแบบนั้นจะเปนใหญในชีวิตเราไดงาย มีพลังงาน
ชั่วในตัวเยอะจะทําชั่วไดงาย ทําบาปขึ้น เปนที่ชื่นชอบของคนชั่ว ทําความดียาก มี
อุปสรรคขัดขวางทุกครั้งที่ตั้งใจทําดี คิดจะรักษาศีลไมฆาสัตวก็มียุงมากัดเยอะพิเศษ   คิด
ไมดาใครแลว ก็จะมีมาทําใหโกรธจนตองดา  คิดจะไมนอกใจแฟนก็จะมีคนนารักมายั่วให
ตบะแตก คิดไปทําบุญก็มีเหตุใหทะเลาะกับคนที่จะไปดวย   

ตรงขามกับคนที่สะสมพลังงานดีไวเยอะ คิดจะทําชั่วก็มีเหตุใหทําไมได  จะดม
กาวดูดกัญชาก็เหม็นทนไมไหว  จะตกปลาก็ไมมีวี่แววจะได  จะนอกใจแฟนก็ดันทองเสีย-
รถเสีย  สมัครงานอาชีพบาป เขาเห็นหนาก็หมั่นไสไมรับทํางาน   ทุกชีวิตจะฉีกเสนทาง
เดิมของตนได ตองใชกําลังมหาศาลโดยเฉพาะจากชั่วเปนดี  แตจากดีเปนชั่วอาจไมตอง
พยายามเทาไหร เพราะจิตมนุษยคอยไหลลงต่ําอยูแลว     

 

         พระไตรปฎกกลาวถึง.. นางสุชาดา ประมาทเสพสุขใชบุญจนหมด ตายจากเทพธิดา
มาเกิดเปนนกยาง แตดวยเมตตาของทาวสักกะในฐานะเคยเปนบริวาร  จึงลงมาสอนให
รักษาศีล (การตายจากคนหรือเทวดาเปนสัตวทันที โดยมากจะมีจิตรับรูไดเหมือนคนปกติ 
สังเกตหมาแมวบางตัวคุยรูเรื่องกวาคนซะอีก ลองสังเกตซิวา.. บางทีจองหนาทําทาขยับ
ปากเหมือนจะพูดอะไร) นางสุชาดาเกิดจิตตั้งมั่นรักษาศีลโดยเลือกกินเฉพาะปลาตายซึ่งมี
โอกาสเจอนอยมาก ไมนานก็ขาดอาหารตาย ดวยบุญที่ยอมรักษาศีลดวยชีวิตจึงไดเกิดเปน
คนทันทีในชาติตอไป  เปนการเปลี่ยนเสนทางชีวิตดวยการฝนใจอยางมหาศาล ไมเชนนั้น
ตองวนเวียนเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ตองทนลําบากตอไมรูกี่รอยชาติ    



 

ยอนดูการพยายามแกกรรมของคนปจจุบัน มีสักก่ีคนที่ยอมฝนใจในสิ่งที่ทําไดยาก 
เพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสูเสนทางที่ดีกวา มีแตคิดมักงายแบบโงๆ วาจะใชพิธีกรรม
หรือเงินซื้อของทําบุญเพ่ือแลกกับความชั่วที่เคยทําในอดีตได หลายคนจึงเสียเงินเสียตัวฟรี
เพราะแนวทางพิธีแกกรรมไรสาระนี่หละ   กรรมเกามีอิทธิพลระดับหนึ่งในการกําหนด
ชีวิตใหตองเจอตองเปนไปตามกรรมที่สะสมมา ที่เรียกวาดวงชะตานั่นแหละ     แตกรรม
ใหมนั้นใหผลรุนแรงกวาและเปลี่ยนชีวิตใหเราไดจริงในชาตินี้ วิธีที่ดีกวาการแกกรรม ซึ่ง
มักทําไดแคยืดเวลาใหผลของกรรมเทานั้น ก็คือการปฏิบัติตนเพื่อ.. “ชนะกรรม” (งายๆ 
คือเปลี่ยนตัวเองใหเปนคนดี ทําดีใหครบทุกดานใหมากที่สุด)  

         ความลําบากบางเรื่องไมใชกรรมเกาที่เคยทําชั่ว แตมันคือธรรมดาของโลก ที่ตอให
เราดีแคไหนก็มีคนพรอมเบียดเบียนเราเสมอ จากประสบการณตรงที่ผมเจอคือ ถาเราตั้ง
มั่นในการทําดีอยางถึงที่สุด ความโชครายหรือการเสียอะไรไปจะเพื่อไดสิ่งที่ดีกวากลับมา
เสมอ เหตุการณรายหลายอยางอาจเพียงเพื่อเปลี่ยนเสนทางชีวิตของเราใหดีกวาเดิม เชน 
คนรักเกานอกใจก็เพื่อเปดทางใหคนรักใหมที่ดีกวาเขามาแทน  โดนไลออกจากงานหรือ
โรงเรียน ก็เพื่อใหไดเปนเจานายตัวเอง ไดพบธุรกิจและเสนทางชีวิตใหมที่ดีขึ้น  ธุรกิจลม
จมอาจเพราะบุญของเรา ที่สกัดไมใหสะสมอกุศลจากอาชีพเจือบาป  คนดีมีบุญเกาหนุน
หนักเปดรานขายเหลาก็เจงหมด  

         บางคนบารมีพรอมจะบรรลุธรรม แตถายิ่งรวยหรือประสบความสําเร็จมาก     
อาจเปนทางหายนะพาลมจมใหลุมหลงมัวเมาในทรัพยสมบัติและสุขที่ไรสาระ  คนจํานวน
มากเหมือนพลังบุญชวยใหเจอเรื่องราย ธุรกิจลม แฟนนอกใจ  บีบบังคับทางออมใหเขาวัด
ศึกษาธรรมอยางจริงจัง  แลวจึงเห็นชัดวาอริยทรัพยมีคากวาสุขทางโลกแคไหน  การได
เกิดเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนาที่คงคําสอนการเจริญสติแบบถูกตอง ถือเปนโอกาสยาก
ในสังสารวัฎอันยาวนาน  ไมรูอีกกี่แสนชาติจะไดเจอคําสอนเชนนี้อีก เปนโอกาสดีที่ธรรมะ
จัดสรรใหไดมุงหนาทางธรรมเต็มตัว หลายคนตองขอบคุณความซวย ขอบคุณคนรักที่
นอกใจ ที่เปดโอกาสใหพบเห็นแสงสวางอันเจิดจาในพระธรรม  เรื่องกรรมซับซอนมากแต
ก็พออธิบายคราวๆ ได หากอยากเขาใจจริงตองปฏิบัติธรรมถึงจุดเทานั้น    



 

เสริมดวงแกกรรมดวยตนเอง  

          “กรรม” เปนเรื่อง “อจินไตย” คือเรื่องที่ปุถุชนเขาใจถูกตองถองแทไดยาก  ผูจะ
เขาใจไดลึกซึ้งคือพระพุทธเจาหรือระดับพระอรหันต   ดังนั้นปุถุชน(แมเปนนักบวช)ที่อาง
เปนหมอดู รางทรง เห็นกรรม ฝากพิจารณาวาเชื่อไดจริงหรือ??  เขาเคยอานพระไตรปฎก
หรือยัง??  รูจักการเจริญสติที่ถูกหรือไม??  การบิดเบือนหลักธรรมโทษแรงเทาทําราย
พระพุทธเจา  หลายคนบิดเบือนหลอกลวงทั้งตั้งใจและไมตั้งใจมานาน  สงผลเบื้องตนที่
หนาตาเริ่มดูเพี้ยน หมองคล้ํา บางคนใบหนาบวม บิดเบี้ยวเปลี่ยนรูปทรง บางคนถึงขั้นบิด
ใจใหเพอเจอ แตงตัวประหลาด แนวคิดเริ่มขาดเหตุผลหนักขึ้นเรื่อยๆ  มักถูกดึงหางพุทธ
ศาสนาดวยมอบกายถวายชีวิตบูชาผี-เทพเจา  การไหวเทวดาไมผิด แตตองไหวแบบเด็ก
เคารพผูใหญ เคารพในความดีที่เขาเคยทําจนไดมาเกิดเปนเทวดา ไมใชไหวเพื่อหวังยึดเปน
ที่พ่ึง   

         บูชาสิ่งใดจะไดพลังสิ่งนั้นเขาตัว บูชาผีก็มีพลังแบบผี  วิญญาณที่ยังมีกิเลสอาจชวย
ใหรวยไดในบางคน แตมักรวยแบบหลงโลก รวยแบบมีทุกขตามมา ไมสามารถพึ่งพา
ตนเองและปฏิบัติธรรมขามพนทุกขไดยาก และอาจตองตกเปนทาสบริวารในภพเบื้อง
หนา  ตรงขามกับการบูชาแนวแนในการยึดพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง ที่จะไดพลังพุทธะเขาตัว 
เปนมงคลสูงสุดเปนพลังแหงมหาปญญา  จะรวยแบบมีสติไมหลงโลก มีสุขไดยั่งยืนกวา แต
อาจรอผลนานหนอย เหมือนไมยืนตนที่ใหผลตางกับพืชไรราคาถูก  เราไมไดนับถือศาสนา
เพื่อใหรวย แตความรวยเปนผลพลอยได เหมือนปลูกมะมวงตองไดตนมะมวง ไมมีทางโต
เปนทุเรียน!!   อยาสับสนเอาหลักของพระที่ควรสละทุกอยางทางโลกมาใชกับคน
ธรรมดา    

         เรื่องอจินไตยเปนเรื่องไมควรเอามาคิด แตหมายถึงในแงพยายามวิเคราะหเจาะลึก
ขณะสติปญญาไมพรอม ไมไดหมายถึงหามศึกษาเรียนรู  การศึกษาเรื่องกรรมมีประโยชน
มาก แตตองศึกษาใหถูกตองในระดับพอดี เชน ใหเกิดศรัทธาในกรรมวาสงผลในอนาคตได
จริง   คลายเจอตนมะมวง ควรรูพอเขาใจภาพรวมวาเปนตนที่ออกผลกินได                



 

ไมจําเปนตองรูวาทั้งตนมีกี่ใบ แตละใบมีกี่เซลล ฯลฯ     พระพุทธองครูแจงทุกสรรพสิ่ง    
แตหลายเรื่องจะไมยืนยันวาตองเกิดสิ่งนั้นแนๆ แตตรัสประมาณวา หากทําสิ่งนี้จะไดผล
แบบนี้ เชน หากยังมีคนปฏิบัติธรรมถูกตอง ศาสนาจะอยูเกินหาพันป ไมไดฟนธงวาศาสนา
จะอยูไดแคหาพันป  แสดงใหเห็นวา.. กรรมปจจุบันเปนหลักสําคัญที่เปลี่ยนดวงชะตาและ
เสนทางชีวิตไดจริง    

         การทําบาปแตละดานสงผลตางกัน ทําบุญแตละอยางมีอานิสงสตางกัน  บุญบาป
ไมเคยหายไปไหน เราทําบุญลางบาปไมไดก็จริง  แตใชบุญ(ดวยใจสํานึกผิด) ถวงดุลอํานาจ
ผลกรรมจากบาปได แตตองทํามากพอและถูกดานดวย  ตัวอยางเปรียบเทียบแบบงาย 
เชน เราขโมยของเขาไป ก็ตองแกกรรมใหถูกวิธี  โดยเอามาคืนหรือซื้อของดีกวาหลายเทา
มาชดใช ตองขอโทษสํานึกผิดตอเจาทรัพย ทําดีไถโทษจนกวาเขาจะอภัยหรือไดรับโทษสม
ความผิดที่ทํา   ไมใชขโมยของเขาไป แตพอสํานึกผิดก็ดันเอาเงินไปซื้อปลาปลอย ทํา
หนังสือธรรมะแจก แมเปนความดีแตมันไมตรงดานความผิดที่เคยทํา   

เผยแพรธรรมะสงใหเกิดปญญา แตโอกาสถูกไฟไหมบาน ถูกขโมยของ ยังมี
เปอรเซ็นตเทาเดิม จากผลกรรมที่เคยขโมยหรือโกงคนอื่น  บางคนคิดวาตนไดทําความดี
เปนประจํา แตชีวิตบัดซบเจออุปสรรค สวนใหญเพราะทําดีไมมากพอ และไมถูกดานกับ
บาปที่เคยทําไวนั่นเอง (อาจมียกเวน เชน ผูบําเพ็ญบารมี ที่ตองเจออุปสรรคปญหา 
มากกวาคนทั่วไปหลายเทา)    

         การตรวจดวงแกกรรม เสริมดวงใหตนดวยการทําบุญเฉพาะดานใหตรงกับความ
ทุกขที่เจอมีคราวๆ ดังนี้    หากรางกายพิการ ออนแอ ปวยเปนโรค แพงาย มักเกิดจากผิด
ศีลขอหนึ่งในอดีต ควรแกหรือเสริมดวงใหตนเองดวยการตั้งจิตไมคิดทํารายคนและสัตว
เด็ดขาดตลอดชีวิต  หมั่นทําบุญดาน“ใหชีวิตเปนทาน” ปลอยโค ปลอยปลาในตลาดที่รอ
การฆาไปทําอาหาร  (ปลา นก เตา ในวัด เปนสัตวที่ไมมีทางถูกฆา ถูกจับมาขังรอซื้อปลอย
แลวไปจับมาขังใหม )  บริจาคเลือด บริจาคอวัยวะ อุปกรณการแพทย  ชวยชีวิตคนและ
สัตวใหพนอันตราย(หรือเลิกคิดฆาตัวตาย)  ตักบาตร ถวายอาหาร ยารักษาโรคแกพระ พอ
แม ลูกหลาน หมาแมว บุคคลทั่วไป   



 

ขาวหนึ่งมื้อตอชีวิตไดอีกหนึ่งวัน  ซื้อขนม-น้ําใหขอทานเด็ก ดีกวาการใหเงิน 
ทําบุญดานนี้อยาเลือกบุคคลสถานที่  ใหชวยทันทีที่มีโอกาส  (ยกเวนวัดไมดี พระไมดี ไม
ควรสนับสนุน) การสาดขาวสาร-เศษอาหารในพงหญา ใหนก หนู มดไดกิน   ขันน้ําสะอาด
วางหนาบานใหแมว หมา นก ไดประทังชีวิตแทนกินน้ําคลําขางถนน  ทําดวยจิตเมตตา
อยากใหเขาพนทุกข ไมใชทําเพราะอยากไดบุญ จิตโลภในบุญสงใหกําลังบุญถูกลดทอน 
การทําบุญท่ีดีตองทําเปนประจํา สม่ําเสมอ ไมใชทําแคครั้งสองครั้งหรือนานๆ ที  ตั้งจิตทํา
ใหไดอยางนอยทุกเดือน ทุกสัปดาหหรือทุกวันยิ่งดี  

         สําหรับกรณีทําแทง ซึ่งเปนบาปใหญดึงความซวยติดตัวหลายภพชาติ จะมีวิธี
ทําบุญบรรเทากรรมที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นอีก ขอยกไวตอนตอไป คนที่คานวาแก
กรรมไมได ใหลองนึกความจริงวา ถามีคนทําผิดแลวสํานึกผิดกราบขอขมา กับคนไมทํา
อะไรเลย คุณจะโกรธและอยากทํารายใครคืนรุนแรงกวากัน  องคุลีมาลฆาคนเกือบพัน  ยัง
เปนอโหสิกรรม พนนรกเปนอรหันตไดนะครับ    

อยาลืมวากรรมปจจุบันสําคัญที่สุด  เรื่องสุขภาพไมใชแคทําบุญตรงดาน แตการ
เลือกกินอาหารมีประโยชน ออกกําลังกายพักผอนใหพอ การมีวินัยหามใจงดสิ่งเปน
โทษ  ถือเปนการปฏิบัติธรรม เปนการขัดเกลาจิตใจตอสูกับกิเลสในระดับตน ที่ปลอยไวจะ
กลายเปนสันดานเสียไดในภายหนา   

         หากบานไฟไหม ของหาย ถูกขโมย โดนโกง ธุรกิจลม มีอุปสรรค ฐานะยากจน  มัก
เกิดจากเคยผิดศีลขอสอง(ซึง่อาจเปนอดีตชาติ) เสริมดวงบรรเทากรรมใหตนเองดวยการตั้ง
จิตวาตอไปนี้จะไมโกงไมเอาเปรียบ ไมลักขโมยของคนอื่นเด็ดขาด   จากนั้นใหหมั่นบริจาค
ทานใหหลากหลายครบวงจร  ไมตองทํามากแตทําใหบอย  ขั้นแรกควรเลือกทําในปริมาณ
ที่สามารถสละไดโดยใจไมทุกข ไมเสียดาย เมื่อทําเปนประจําจิตจะพัฒนาขึ้นไปเอง
ตามลําดับ    

 



 

คนสวนใหญไมสามารถรูวาชาติกอนเคยโกงหรือเอาของใครมา  จึงตองสรางจิต
ของผูใหสะสมไวมากที่สุด  ชวยเหลือคนสัตวในทุกกรณีเทาที่ทําได โดยเฉพาะคนใกลตัว 
พอแมพ่ีนอง เพ่ือน คนขางบาน เด็กหรือหมาในซอย ลวนเปนแหลงใหสะสมบุญไดดีในทุก
วัน  การใหควรทําดวยจิตที่ไมหวังสิ่งตอบแทน ตองการใหเกิดประโยชนกับผูอื่น     

         หลักธรรมชาติคือ.. ทุกคนจะทําดีกับคนที่ทําดีกับเขากอนเทานั้น  ถาอยากใหคน
อื่นทําดีกับเรา ก็ตองทําดีกับเขากอนเสมอ  เมื่อทําดีกับคนรอบขางเปนประจํา จะเปนที่รัก
ของทุกคนไดไมยาก  ยกเวนทําดีกับคนชั่ว ที่เขาอาจไมเห็นคุณคา ไมมีทางไดดีจากเขา
กลับมา  แตความดีที่เราทําไมสูญหายไปไหน จะเสริมสรางพลังเมตตาในจิตใหมากยิ่งขึ้น 
จิตที่ดีจะดึงดูดคนดีเขามาแทน หรือผลักใหยายไปอยูรวมกับคนดีที่เหมาะสมกับเรา   ขอ
แคอดทนทําความดีใหมากพอ ทําดีไดแมกับคนที่เราเกลียดหรือเคยทํารายเรา  ผลของ
ความดีที่ตองอดทนและใชกําลังใจสูง จะเสริมดวงเปลี่ยนทางชีวิตใหดีขึ้นกวาเดิมไดจริง  

         มีหลักในการจัดสรรชีวิตใหเกิดความเจริญไดงายขึ้นดวยการแบงทรัพยเปนสี่สวน 
1.เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดา ตนเองและครอบครัว   2.เก็บออมไวยามฉุกเฉิน 3.เพื่อการลงทุน
ประกอบอาชีพ 4.สําหรับบริจาคใหทาน   บุญดานการใหที่สําคัญที่สุดและตองทําใหไดคือ  
ตองทํากับพอแมหรือผูเลี้ยงดูเรากอนเปนอันดับแรก  แลวคอยจัดสรรการบริจาคใหได
หลายกลุมบุคคลที่อยูรอบตัว กระจายไปสูหลายวัด หลายมูลนิธิ จะดีกวาปกหลักทําบุญที่
เดียว ซึ่งอาจพลาดเจอพระปลอมที่สรางภาพผูทรงศีลไดอยางแนบเนียน    

อยาสักแตวาให แตควรพิจารณาวาใหแลวเกิดประโยชนแคไหน ยิ่งมีเงินนอยยิ่ง
ตองรอบคอบ เงินหนึ่งรอยอาจสูญเปลาถาใหกับบางคน  แตอาจมีประโยชนมากถาไดสละ
ใหบางคน  “ชั่วชางชีดีชางสงฆ” เปนคําที่ใหรูจักปลอยวาง อยาตําหนิคอยจับผิด
ผูอื่น  แตไมใชใหโงทําบุญกับพระพิสดารสอนเพี้ยนผิดหลักศาสนา   เจาอาวาสบางวัดและ
แมชีบางคนเห็นชัดวาแตงหนา  ก็ยังกราบไหวกันไดลงคอ แคศีลแปดกับกิเลสงายๆ ยัง
ชนะไมได  จะมีคุณสมบัติเปนเนื้อนาบุญ มีจิตบริสุทธิ์ถึงธรรมไดจริงหรือ??  (ศีลแปดขอ
แรกมีกฎหามแตงหนา สมาทานแลวไมทําเทากับหลอกลวง)    



 

         จิตที่ทําดวยใจเสียสละ (ไมใชบาบุญ) จะมีกระแสพลังดึงดูดเอาทรัพยกลับเขามา 
เพื่อจะไดมีไว “ให” หรือทําประโยชนตอไปไดตามจิตที่อยากให  คนที่ทําบุญแบบถูกทาง
เปนประจําสม่ําเสมอ จะพบปาฏิหาริยดวยตนเองแทบทุกคนวา.. ถึงเวลาคับขันจะเอาตัว
รอดไดอยางไมนาเชื่อ สําหรับคนไมคอยมีเงินสามารถทําบุญดานการใหได เชน ใชแรง
ชวยงาน ชวยทําความสะอาด ชวยยกของ ชวยติดตอประสานงาน ฯลฯ   

หลายคนมัวแตคิดรอใหรวยกอนแลวคอยบริจาคทาน เปนเหตุผลที่ทําไมไมรวยซะ
ที  ไมหมั่นทําบุญจะเอาบุญที่ไหนมาทําใหรวย ทุกอยางมันตองควบคูกันไป  คนเราจะจบ
ปริญญาไดก็ตองเรียนอนุบาลมากอน  จะทําบุญใหญไดก็ตองหมั่นสะสมบุญทีละนอยไป
กอน  “การเอาชนะความโลภและจิตที่ตระหนี่ไดเปนแกนของการทําบุญ  ไมใชจํานวน
เงินมากหรือนอย”                

 

หลายคนมองขามผลบุญที่เกิดทันใจและเห็นทันตานั่นก็คือ “ความสุขใจ อิ่ม
ใจ”  ที่กลับคืนทันทีที่เราสละใหดวยใจปรารถนาดีตอผูอื่น การคาดหวังใหผลบุญตอบแทน
ตนไดเร็วอยางใจ มันไมใชการทําบุญแตเปน..“การลงทุนหวังกําไร”  เมื่อมุงหวังแตกําไร
จากการทําบุญ  แลวจะเอาบุญตัวจริงที่ไหนไปชวยแกบรรเทากรรมใหตนเอง!!   

 

วิธีทําบุญที่ครูอาจารยแนะนําไวสําหรับคนเงินนอยและไมมีเวลา ใหหากระปุก
หนึ่งใบ หยอดเงินเทาที่ทําไดทุกวัน แมแควันละบาทก็ยังดี  เมื่อเต็มหรือทุกสิ้นเดือนก็
นําไปถวายวัดหรือบริจาคใหมูลนิธิอีกที  เปนการสะสมทานบารมีในทุกวันและทําไดจริง
กับทุกคน ควรสอนลูกใหทําแตยังเด็ก จะสงผลถึงความมั่นคงการเงินของลูกในอนาคต 
ภายหนาจะกตัญูเปนที่พ่ึงของพอแมได  เปนฐานบารมีที่ไมควรมองขามสําหรับทุกคน   

 



 

กรรมกับความรัก  

ทุกขเพราะรักเปนเรื่องที่เจอแทบทุกคน เปนทุกขทางใจอันดับตนๆ ซึ่งเปน
ธรรมดาของโลกดั่งคําพระวา “ที่ใดมีรักที่นั่นยอมมีทุกข”  ชีวิตปกติเปนทุกขอยูแลว แต
หลายคนตองเจ็บเพิ่มหลายเทาจากกรรมที่เคยผิดศีลขอสามในอดีต  คือ การนอกใจคนรัก 
ผิดลูกเมียคนอื่น มีเพศสัมพันธกับบุคคลตองหาม เชน ญาติพี่นอง นักบวช  ,  เมื่อทํากรรม
ไมดีไว จะเกิดพลังงานรูปแบบหนึ่งสะสมในจิต  มีผลดึงคนมีพลังงานคลายกันมาใกลหรือ
ชอบพอถูกคองายขึ้น  หากเคยนอกใจเปนชู  หลังเกิดใหมหรือเวลาตอมาจะดึงใหถูกชะตา
กับคนเจาชูหลายใจ จะทําใหหมั่นไสหรือมองขามคนดีมีศีลที่รักจริง   

คําที่วา..“ผูหญิงชอบคนเลว ผูชายชอบผูหญิงเราใจ”  ความจริงคือ.. ผูหญิงเลว-
กิเลสหนาจะชอบผูชายเลว   ผูชายที่ชอบผูหญิงเราใจ แตงโป ก็มีแตพวกหื่นกาม
เทานั้น   ผูหญิงดีจะชอบคนดี ขยัน รักจริง ดูแลครอบครัวได  ผูชายดีตองการกุลสตรีมา
เปนแมของลูก  นอกนั้นก็แคท่ีระบายอสุจิ!!      

ลองนึกถึงคนที่มีพรอมทั้งหนาตา ฐานะ การศึกษา  จะเปนที่ชื่นชอบในใจของ
หลายคน แตใหคิดจีบเปนแฟนอาจลังเลวา เราไมคูควรและคงไปกันไดยาก (ยกเวนมีดี
พอกัน)   คนปลอยตัวมั่วกามมานาน หากไดเจอคนดีพรอมทุกอยาง ถึงจุดหนึ่งจะรูสึกไม
คูควร ขยะแขยงตัวเอง คิดอยากใหเขาเจอคนดีกวาเรา   สะสมพลังงานหรือนิสัยแบบใดไว 
จะเปนสะพานใหเชื่อมกับคนในระดับเดียวกันไดงาย   คนรักที่จะไมนอกใจ ตองเปนคนดี
รักษาศีลเทานั้น   ซึ่งจะไดคนดีมีศีลเปนคูครอง ก็ตอเมื่อเราตองมีศีลและมีดีใหพรอมกอน
ดวย ถึงจะครองคูยาวนานและมีความสุขไดจริง   

การผิดศีลขอสาม มักสงใหจิตพรามัว ตัดสินใจและมองคนผิด กวาจะรูวาไมดีจริง 
ก็เสียตัวหรือหลงรักไปแลว  หลายคนเจ็บเจียนตายเพราะทุมรักหมดใจ   เฝารําพึงแตวา 
ทําไมตองโดนทํารายแบบนี้ ทั้งที่เปนคนดี ไมคิดนอกใจแมมีโอกาส แตหารูไมวานั่นเปน
แรงกรรมที่เคยทําไว ดลใจใหหลงรักคนผิดอยางถอนตัวไมขึ้น   



 

ยิ่งรักมากก็ยิ่งทุกขมาก ทําใหเจ็บตอนกําลังรักสุดหัวใจ เปนจังหวะที่กรรมจัดสรร
เอาคืนใหสมกับที่เคยทําคนอ่ืนไวในอดีต  แตกลับทําใหบางคนเขาใจผิดวา หากรักจริงเปน
คนดีแลวจะเสียเปรียบเปนคนโง ตองเจ็บอยูฝายเดียว   บางคนถึงขั้นประชดเลิกรักใคร
จริง  ปลอยตัวมั่วกาม   

มนุษยเปนสัตวชนิดเดียวที่มีเพศสัมพันธไดดวยความรัก คนมั่วกามไดไมเลือกหนา
โดยไมตองมีความรัก เทากับสรางจิตใหหางจากความเปนมนุษยไปเรื่อย  หลังตายมีโอกาส
สูงที่จะไดเกิดใหมเปนสัตวเดรัจฉาน เพื่อผสมพันธไดโดยไมตอง “มีความรัก”  ไมมีใคร
ลงโทษใหเกิดเปนสัตว แตการจะไปเกิดเปนอะไร ขึ้นอยูกับขอมูลในจิตที่ไดสะสมไว จะ
ประมวลผลในการสรางรูปกายใหมใหหลังตายจากชาตินี้    

ซึ่งวิทยาศาสตรพิสูจนไดแลวเรื่องจิตใตสํานึก ที่ทํางาน สรางรางกายจากเด็กจน
โตเปนผูใหญไดเองโดยอัตโนมัติ  เปนเครื่องยืนยันวา.. “จิตสรางรูปกายไดจริง”  จิต
ประณีตยอมสรางรูปกายไดประณีต  จิตหยาบยอมสรางกายใหหยาบ-พิการหรือนาเกลียด
ไดแตกตางกันไป  ผลของวิบากจากชาติกอนสงใหมีรูปกายในปจจุบัน ไมไดหมายความวา
จิตจะดีหรือชั่วเหมือนเดิม หากยังไมบรรลุเปนพระอริยะ ก็ยังเลื่อนขึ้นลงปรับเปลี่ยนได
เสมอดวยกรรมปจจุบัน  

สิ่งที่หลายคนมองขามคือกรรมที่ทํากับพอแม ซึ่งยอนใหผลจากคนที่เรารักและ
เกรงใจมากสุด คือ ลูก คนรัก ลูกคาหรือเจานาย  แคตอนเด็ก โดดเรียน กลับบานชา 
ปลอยพอแมรอดวยใจทรมาน หวงสารพัด โทรไปไมรับ  วินาทีที่พอแมคิดถึงลูกแทบขาดใจ 
อาจยอนกลับใหมีแฟนชอบแอบหนีเที่ยว ไมรับโทรศัพท ปลอยรอเกอ หายไปใหหวงเปน
ประจํา   หากเปนลูกที่ไมเคยชวยงานบาน อาจตองรับกรรมเปนขี้ขานายจาง  เหนื่อย
สายตัวแทบขาดเพื่อลูกคาที่เคารพ หรือกลายเปนคนใชใหคนที่ตัวเองรัก   หลายคนไมเคย
เปนหวงแสดงความรักใหพอแมชื่นใจ กรรมจะสงใหไดคนรักที่เมินเฉย ทําใหรูสึกวาเหวไม
ตางกับท่ีพอแมเรารูสึกเชนกัน    



 

การใสอารมณ ใชคําแรง ตะคอกใสพอแม เจาอารมณ งอนไรสาระ  สิ่งเหลานี้
ลวนเปนกรรมรายแรงที่รอการสะทอนคืนใหคุณโดยผานคนที่คุณรักหรือผูมีอํานาจเหนือ
คุณอยางหลีกเลี่ยงไมได  กรรมเปนเรื่องซับซอน แคพอคาดเดาเทานั้นวาสิ่งที่กําลังเผชิญ
นาจะเกิดจากทําอะไรไวในอดีต  วิธีแกกรรมเฉพาะดานจึงตองหวานใหทั่ว ทําให
ครอบคลุมใหมากไวกอน   หากมีปญหาเรื่องความรัก แนะนําใหทําบุญดานที่เกี่ยวกับการ
ใหความรักโดยตรงกอน  เริ่มที่พอแม ครูอาจารย ผูมีพระคุณ  

ตัวอยางการกอดหอมบอกรักพอแมบอยๆ เพียงเทานี้ก็มีโอกาสทําใหคุณเจอคน
รักที่กอดหอมและบอกรักคุณบอยเชนกัน สิ่งที่ทําใหพอแมสุขใจในอันดับตนๆ คือความรัก
หวงใยจากลูกตัวเอง  งานวิจัยบอกวา สิ่งเหลานี้ทําใหมีกําลังใจสูชีวิต สูปญหา สงผลให
รางกายแข็งแรงขึ้นดวย  ใครเลี้ยงสุนัขคงรูดีวา เวลาเขาดีใจที่เจอเรา แสดงความรักตอเรา 
มันทําใหหายเศราหายทอใจ และมีความสุขไดอยางไมนาเชื่อ จึงเกิดเปนศาสตรสุนัขบําบัด 
รักษาคนปวยในหลายประเทศไดผลเปนอยางดี ทําบุญกับพอแมใหหัดทําตัวเหมือนหมาไว
บาง คือ ยิ้มดีใจ สีหนาสดชื่นเมื่อเจอพอแม เมื่อโดนตีโดนดุก็ไมโกรธ  นั่งฟงดวยกิริยานอบ
นอม ไมแสดงการตอตาน พออารมณเย็นก็เขาไปเอาใจ  อีกสารพัดที่ลองนึกถึงดูพฤติกรรม
ของหมาเอาละกันครับ  ถาคุณทําได รับรองวาเปนบุญใหญที่สงใหพอแมคุณมีความสุข
มากขึ้นได และแนนอนวา ผลกรรมจะสงใหคุณมีความสุขกับคูรักของคุณเชนกัน  

  ครูอาจารยสอนไวถามีปญหาหัวใจ นอกจากบุญที่ตองทํากับพอแมกอนแลว     
ใหลองออกไปทําบุญใหหลากหลายติดตอกันสักเจ็ดวัน  ทําบุญใหความรักดวยการซื้อ
อาหารเลี้ยงหมาแมวขางถนน ใหอาหารปลา ไปชวยเลี้ยงเด็กกําพราตามมูลนิธิ  ซื้อขนม
ของเลนไปใหเด็กเรรอน เยี่ยมคนถูกทิ้งในบานพักคนชรา ชวยกิจกรรมกุศลของมูลนิธิ
ตางๆ  ถวายเพลพระที่ รพ.สงฆ  ตักบาตร ถวายสังฆทาน ฯลฯ  การเดินทางไปทําบุญ
เพียงลําพัง จะทําใหเกิดความเขมแข็งทางจิต คนทุกขเพราะรักสวนใหญมักมีจิตที่จอง
พึ่งพาหากําลังใจจากคนอ่ืน ถาตางคนตางตองการความรักจากอีกฝาย ก็เหมือนเสือที่ผลัด
กันกินเนื้อจึงตองทุกขทั้งคู  จะมีสุขจริงตองเกิดจากตางปรารถนาดี อยากทําใหอีกฝายมี
ความสุข   สวนใหญบอกรักมาก สุดทายรักตัวเองทั้งนั้น ตองการใหเขาเปนของเราคน
เดียว เขาชอบคนอ่ืนแลวก็ไมยอมใหเขาไปมีความสุขในคนที่เขาตองการ!! 



 

การทําบุญคนเดียวเหมาะสําหรับคนโสด,พึ่งโดนทิ้ง หรือตองการเพิ่มความ
เขมแข็งทางจิตเฉพาะบุคคล แตไมเหมาะกับคูรักหรือคนในครอบครัว ที่ควรพาไปทําบุญ
รวมกันเปนประจํา ใหสังเกตแมบานที่ชอบไปทําบุญคนเดียว มักมีปญหาครอบครัวไดงาย 
ทั้งลูกดื้อ ผัวมีเมียนอย  ทําความดีจะเกิดคลื่นพลังบวก  มัวเมากิเลสจะเกิดคลื่นพลังลบ
กระจายแผรอบตัว  พลังงานที่ตางกันจะผลักกัน จะทําใหรูสึกไมลงรอยกัน จึงไมแปลกที่
ลูกกับผัวจะเบื่อขี้หนาแมและเมียไดงาย สั่งสอนบอกอะไรก็ไมอยากฟง  คนชั่วอยูใกลคน
ชั่วแลวสดชื่นมีความสุข  ลูกจึงไปมั่วกับเพื่อนชั่ว  ผัวก็ไปราเริงกับผูหญิงที่ชั่วพอกัน  เปน
การจําแนกคนแตละกลุมโดยธรรมชาต ิ ไมใชเรื่องแปลกที่คนเลวจะคบกับคนเลวเทานั้น   

   การพาคนในครอบครัวหรือคูรักไปทํากิจกรรมกุศลรวมกันบอยๆ จะสงใหเกิด
สายใยบุญผูกใจไว เมื่อมีพลังบุญเทากัน อยูรวมกันจะอบอุนมีสุข ทําอะไรถูกคอถูกใจไป
หมด   การพาไปทําบุญยังเดาไดวาเปนคูบุญหรือคูเวรมากอน โดยมากคนเปนคูบุญมากอน 
มักชวนทําบุญโดยไมตองบอกหรือตองบังคับ ทําไดราบลื่น ตางกับคูเวรที่ชวนไปยาก 
อุปสรรคมาก มีเหตุใหเจ็บปวย รถเสีย อาจผิดใจกันอยางไมมีสาเหตุทั้งกอนและหลัง
ทําบุญ   อยางไรก็ดี ไมวาจะเปนคูบุญหรือคูเวรมากอน อยาลืมหลักที่วา ดวงและทุกอยาง
เปลี่ยนไดดวยกรรมปจจุบัน  คูบุญที่ไมชวนกันทําบุญไมนานอาจกลายเปนคูเวร  คูเวรที่
กรรมเลนงานใหตองมาครองคูเพื่อทํารายกัน หากตั้งมั่นรวมทําความดีอยางสม่ําเสมอ     
ก็เปลี่ยนเปนคูบุญครองคูอยางมีความสุขไดไมยาก 

  หลกัของทําบุญแกกรรม คือจิตที่สํานึกผิดและยอมรับวาทุกขที่เจอคือสิ่งที่เราเคย
ทําไวและกําลังชดใชคืน เจ็บแคไหนใหนึกยอนใหไดวา เราตองเคยทํากับคนอื่นไวเทานี้
หรืออาจจะมากกวานี้หลายเทาก็ได  ที่เจออยูคือการใชหนี้ซึ่งมันจะหมดและบรรเทาไปใน
ไมนาน ตั้งจิตสมาทานรักษาศีลขอสามอยางเขมงวด ตอไปจะไมทําผิดดานนี้อีกแลว 
ทําบุญทุกครั้งอุทิศใหกับคนที่เราเคยทําราย เคยเปนชูหรือแยงคนรักเขามากอน แมจะเปน
อดีตชาติที่เราไมอาจรูชื่อไดก็ตาม  สวดมนตทําสมาธิและกราบขออโหสิกรรม ขอใหเขายก
โทษให ทําใหเปนประจํา ย้ําสัญญากับตัวเองใหไดวา เข็ดแลวจะไมทําอีกแลว จะตั้งตนเปน
คนใหมรักษาศีลโดยเฉพาะขอสามใหบริสุทธิ์ใหได   



 

การรวมเผยแพรธรรมะ ฟงธรรมะใหหลากหลายเปนประจํา จะทําใหเกิดปญญา
และมองเห็นความจริงไดชัด เปนการทําบุญแกกรรมใหตนเองที่งายที่สุด เพราะจะทําผิด
จนตองทุกขอีกก็เพราะขาดปญญาและขาดสติ  เมื่อมีบุญมีศีลทําดีใหถึงพรอม  เชื่อมั่นได
เลยวา กฎแหงกรรมจะจัดสรรคนดีๆ สิ่งดีๆ เขามาใหในเวลาไมนาน  แตหามทําดีดวยใจ
โลภอยากไดคนดีมาเปนคูรักนะครับ ของดีถึงเวลาจะมาเอง แมอยูคนละมุมโลกก็
ตาม   สําหรับคนที่ทํากรรมรายแรงจนอภัยไดยาก อาจตองบวชถือศีล ครองพรหมจรรย 
ครองชีวิตโสดเทานั้น ถึงจะเปนการแกกรรมที่ผอนหนักเปนเบาไดจริง  บางคนกรรมหนัก
ชนิดที่วา มีคูเมื่อไหรตองโดนนอกใจเมื่อนั้น ไมมีทางมีความสุขกับชีวิตคูไดเลย  ซึ่งไมควร
เสียใจหรือเสียดาย เพราะตอใหเปนคนที่สมหวังกับความรัก วันหนึ่งก็ทุกขใจแสนสาหัส
เมื่อคนรักตายจากไปเชนเดียวกัน โสดก็แคเหงาแตคงไมเศราปริ่มจะขาดใจเทาคนรักตาย
ตอหนา  หลายคนอาภัพรักเลยไดดีทางธรรมก็มีถมไป อาจสุขกวาอีกเปนลานเทา  

แนะนําเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการทําบุญใหถูกดาน ใหงดฟงเพลงเศรา งดอยูในที่
แคบหรือสถานที่เดิม ๆ ที่กระตุนใหคิดถึง  พยายามอยาอยูนิ่ง ใหหากิจกรรมเคลื่อนไหว 
ออกกําลังกาย เดินเลนในสถานที่อากาศดีๆ (ถาเดินแบบเจริญสติไปดวยจะดีมาก โดย
ระลึกรูวา กําลังกาวเทาซายหรือขวา หายใจเขาหรือออก ฯลฯ ) สําหรับคนพึ่งเจ็บใหม
แทบทนไมไหว อาจตองพ่ึงยาแกแพท่ีไมอันตรายเขาชวย เชน Cyproheptadine จะดีกวา
กินเหลาหรือเสพยาเสพติด โดยจะทําใหงวงใน 3 วันแรกและหิวขาวมาก อยางนอยกินได
นอนหลับในชวงแรกบางก็ยังดี เพราะถากินไมไดนอนไมหลับจะมีผลตอสมองและเพิ่ม
ความเครียดจนคิดสั้นไดงายขึ้นอีก    

  ความสําคัญของการแกปญหา หลายอยางอยูที่การอดทนรอใหเวลาผานไป ไมใช
สารพัดเหตุผลที่หลายคนรุมเขามาสั่งสอนจนกลายเปนซ้ําเติมคนที่กําลังทุกขใจใหเครียด
หนักกวาเดิม    เรื่องของใจเปนเรื่องละเอียดออน คงไมสามารถอธิบายไดครบถวนในเนื้อ
พื้นที่อันจํากัดนี้  ขอแนะนําเพิ่มเติมใหอานหนังสือ รักแทมีจริง-ดังตฤณ และที่ไมอยากให
พลาดคือ CDเสียงอานประกอบเพลงเรื่อง..  “รูจักรัก”  ดูรายละเอียดไดที่ 
www.jozho.net  ขอเปนกําลังใจใหกับคนที่กําลังเจอทุกขเพราะรัก ในฐานะที่เคยเจอมา
สาหัสจนนิยายน้ําเนาตองอายเหมือนกันครับ    



 

หมายเหตุ : Cyproheptadine เปนยาแกแพ ปกติใชกินครั้งละเม็ด วันละ 1-3 
ครั้งกอนหรือหลังอาหารก็ได  กินแลวจะมีอาการขางเคียงคือทําใหงวงมากในสามวันแรก 
หลังกินสามวันแลวจะไมงวง แตจะหิวขาว กินขาวอรอยขึ้น  ถาหยุดกิน 1-2 วันแลว
กลับมากินใหม ก็จะงวงอีกครั้ง มีการนํายาตัวนี้มาขายราคาแพงมากในเน็ต เพื่อเปนยา
ชวยอวน โดยจายพรอมวิตมินบีรวม ทั้งที่ปกติเม็ดละบาทเทานั้น  เด็กต่ํากวา 16 ปควร
หลีกเลี่ยงเพราะขัดขวางกระบวนการเจริญเติบโตได  (แตกลับมีในยาเจริญอาหารเด็ก)    
มียาแกเมารถและแกแพอีกหลายตัวที่กินแลวสงอาการขางเคียงใหงวงนอนหรือหิวขาว ซึ่ง
ปลอดภัยหากไมไดกินเปนประจํา  ลองถามเภสัชกรดู  เวลาเจ็บเจียนตายมันทําใจยาก 
ดังนั้นจึงแนะนําเผื่อเปนตัวชวยในยามคับขัน     ซึ่งดีวาทุกขใจทนไมไหวตองฆาตัวตาย 
หรือไปเสพยาเสพตดิชนิดอื่น แตควรใชเทาที่จําเปน อยาใชตอเนื่องนานเกินไปนะครับ 

สําหรับทานที่มีปญหา กับคูครองที่ตัดสินใจไมถูกวาจะเอาอยางไรดี แนะนําให
สวดมนตทุกวัน ทําบุญใหหลากหลาย แลวอธิฐานจิตหลังทําบุญดังนี้..  “ ดวยบุญที่
ขาพเจาทําไวดีแลว หากคนที่อยูดวยหรือคบอยูขณะนี้ ถาคบตอไปจะมีสุขมากกวาทุกข 
เปนบุคคลที่ไมถวงความเจริญ สงเสริมใหไดทําดีไดมากยิ่งขึ้น ก็ขอใหไดรักกันครองคูกันไป 
ขอใหเขาปรับตัวเปนคนดีขึ้น ขยัน เปนสัมมาทิฎฐิ เปนคนรักที่ดี แตถาหากอยูรวมกันคบ
กันตอไป แลวจะมีทุกขมากกวาสุข ถวงความเจริญ และพาแตสิ่งไมดีเขามาในชีวิต ก็ขอให
ตางคนตางไปโดยไมมีใครเจ็บช้ําน้ําใจ ขอใหตัดใจจากกันไดโดยไมเหลือเยื่อใยเหมือนไม
เคยรูจักกันมากอน ขอหมดเวรหมดกรรมกันแตเพียงนี้ ขอใหตางคนตางไปดีมีสุข ตางคน
ตางไดเจอคูครองที่เหมาะสมกับตนเองในเร็ววันนี้ดวยเทอญ”       

อธิฐานย้ําๆ ดวยใจเปนกลางปราศจากความโกรธ อาฆาต สงแตความปราถนาดี
ใหกันและกัน ทําบอยๆ แรงอธิฐานมีจริงครับ ขอแคตั้งใจจริง สามารถอธิบายไดดวยหลัก
จิตใตสํานึก และกรณีที่จิตไมเชื่อ อยางการเห็นผี เชื่อไหมวา คนที่ใจฝงแนนไมเชื่อวาผีมี
จริง ใหผีมายืนอยูรอบตัว ก็มองไมเห็น หรือเห็นแลวก็ยังไมเชื่อ ทุกอยางสําคัญที่ใจเทานั้น 
ไมใชวาไมเชื่อแลวมันจะไมมี แตไมเชื่อ ก็จะไมไดสัมผัส ไมไดเห็น และเหมือนปดประตูไม
รับรูอะไรครับ 



 

กรรมดานวาจา 

         เทคโนโลยีสื่อสารฉับไว สงใหกอกรรมดานวาจาไดงาย  คําไมกี่คําอาจทําใหฆาตัว
ตายหรือมีกําลังใจสูชีวิตตอ อาจทําใหคนรักหรือเกลียดกัน (อยางที่ปลุกระดมใหคนแบงสี
แบงขาง เกลียดกันไดอยางทุกวันนี้ การทําใหคนทุกหมูเหลาแตกแยก อาจถือเปนบาป
รายแรงเทียบการทําอนัตริยกรรมไดเลย) คําพูดที่ถูกตอง ถูกเวลา ถูกบุคคล ทําใหบางคน
สําเร็จอริยะหรือเปลี่ยนเสนทางชีวิตมาแลว   ทําสิ่งใดยอมไดสิ่งนั้นกลับคืนเสมอไมวันใดก็
วันหนึ่ง   ทําอะไรกับใครไว ไมใชคนนั้นตองยอนมาทําเราคืน แตทุกขที่คนอื่นไดรับทางใจ
เทาใด จะดึงไปเจอคนที่เลวพอจะทําความทุกขทางใจใหเราไดสมกับท่ีเราทําไวในอดีต  

          บทหนึ่งที่พระใหพร คือ  “อะภิวาทะนะสีลิสสะฯ... อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง” แปล
วา.. “บุคคลผูมีปรกติกราบไหว ออนนอมเปนนิตย  ยอมเจริญดวยธรรมสี่ประการ 
คือ  อายุ วรรณะ สุขะ พละ”  ที่เขาใจวาพระใหพร ความจริงทานสอนธรรมะใหนําไป
ปฏิบัติ ไมใชพนมมือกมรับแลวคิดวาเปนมนตขลังที่เสกใหใครโชคดีได  พระพุทธเจาทรง
ฤทธิ์มาก แตไมเคยปรากฏวาทรงเสกเปาใหใครรวยหรือโชคดี ทรงแนะใหทําสิ่งนี้แลวจะได
สิ่งนี้  ใครทําอะไรยอมไดรับผลนั้น  จะโชคดีขึ้นอยูกับความดีที่สั่งสมไว  จะเรียนเกงตอง
ขยัน จะร่ํารวยตองทําเหตุใหพรอม ไมใชการเปลี่ยนชื่อ ใชเบอรโทรเลขสวยหรือเที่ยวเอา
ของไปเซนไหวใคร   

มีคนถามวาใชเบอรโทรเลขอะไรจะเรียนเกง??  ตอบวา.. ถาอยากฉลาดเรียนเกง
ตองหยุดเชื่อเรื่องปญญาออนพวกนี้ใหไดกอนนะครับ!! อยากใหระลึกถึงคําของพระพุทธ
องคที่ตรัสไววา..“คนเขลามักคํานวณดวงดาวอยู” และสําหรับปาย “บานนี้อยูแลว
รวย” ก็เหมือนกัน เปนปายประจานตัวเองไดชัดที่สุด วานับถือศาสนาพุทธดวยจิตที่เต็ม
ดวยโลภะ หรือประกอบดวยปญญาและเขาใจศาสนาอยางถูกทาง  

ความออนนอมคือสมบัติผูดีและมารยาท  รูจักเคารพกราบไหวผูใหญ ใหเกียรติ
ผูอื่นแมดอยกวา เคารพความเห็นแตกตาง วานอนสอนงาย เปนผูฟงที่ดี มีน้ําใจเปนมิตร
กับคนทุกเพศวัย  ฯลฯ 



 

เด็กคนหนึ่งเจอผูใหญไมไหว หนาบึ้ง กับเด็กอีกคนไหวสวยงาม ยิ้มแยมพูดจา
นารัก  เราจะเอ็นดูอยากชวยเหลือใครมากกวากัน  เจาของรานหนาบึ้งหรือยิ้มแยมจริงใจ
ตอลูกคา เราอยากซื้อของใครมากกวากัน  สังคมไทยในอดีตปลูกฝงการออนนอมใน
ชีวิตประจําวันดวยใหระลึกคุณแมสิ่งมองไมเห็น เชน ผีบานผีเรือน พระแมโพสพ 
ฯลฯ  เปนจุดเริ่มใหกตัญูรูคุณสงเสริมความออนนอมในใจลูกหลาน  กินขาวตองสํานึก
บุญคุณชาวนา เด็กเสิรฟยกอาหารมาให  คนขับแท็กซี่ แมคาขายขาว ตองสอนลูกใหสํานึก
บุญคุณ พูดขอบคุณคนเหลานี้ใหไดทุกครั้ง ความออนนอมจะติดตัวเปนผูใหญที่นารักและ
เจริญในทุกดานอยางที่พระทานอวยพร     

         ผูสรรเสริญความดีผูอื่นยอมไดรับการสรรเสริญจากคนทั้งโลก ทุกคนลวนมีความดี
อยูในตัว ไมมีใครชั่วจนหาความดีไมได  คนฉลาดจะรูจักสะสมบุญดวยพยายามหาขอดีคน
อื่นมาชื่นชม   แยกแยะดวยวาเปนการชื่นชมจากใจจริงหรือประจบสอพลอ หรืออวยเกิน
เหตุจนเสียคน (อยากเห็นการอวยเกินเหตุเปดดูทีวีประกวดรองเพลงไดแทบทุกรายการ
ของไทย และลองเทียบรายการเมืองนอกดู จะเห็นความแตกตางชัดเจนวา การติเพื่อกอ
สงผลดีมากกวาอวยแบบไมลืมหูลืมตาอยางไร)   

บุญเกิดไดทุกเวลาที่ชื่นชมความดีคนอื่นแมทําในใจ เปนวิบากสะสมในจิตสงให
อนาคตมีโอกาสทําดีไดงาย  มีพลังจิตดานดีสะสมไวมาก เดินไปไหนคนเขาใกลจะรูสึกเปน
มิตร มองเราแตแงดี  ซึ่งคุณอาจเคยเจอใครครั้งแรกแลวรูสึกเกลียดหรือรักอยางไมมี
เหตุผล  มีหลักวาคนประเภทเดียวกันจะชื่นชมกัน  การถูกชื่นชมสําหรับบางคนอาจเพราะ
เลวพอกัน การถูกรังเกยีจอาจเพราะธรรมชาติของคนเลวจะรูสึกเกลียดคนดีไดงาย    

       หลวงปูมั่น ภูริทัตโต เทศนไววา..  “การตําหนิติเตียนผูอื่น ถึงเขาจะผิดจริงก็เปนการ
กอกวนจิตใจตนเองใหขุนมัวไปดวย   ความเดือดรอนวุนวายใจที่คิดตําหนิผูอื่นจนอยูไม
เปนสุขนั้น นักปราชญถือเปนความผิดและบาปกรรม ไมมีดีเลย จะเปนโทษใหทานไดสิ่งไม
พึงปรารถนามาทรมานอยางไมคาดฝน    การกลาวโทษผูอื่นโดยขาดการไตรตรอง เปน
การสั่งสมโทษและบาปใสตนใหไดรับความทุกข จึงควรสลดสังเวชตอความผิดของตน งด
ความเห็นที่เปนบาปภัยแกตนเสีย”   



 

(ตองแยกแยะดวยวา การตําหนิจับผิด หาขอผิดแมจะมีเล็กนอยมาตําหนิหรือมาคัดคาน 
กับการติเพื่อกอดวยความรูจริง และสามารถแนะนําใดถูกระดับกับแตละคน เปนสิ่งที่
แตกตางกันสิ้นเชิง) 

         คนสวนใหญสะสมบาปจากการดาสาปแชงคนเลว (ซึ่งมีใหเห็นทุกวันจากขาว)  เมื่อ
ทําบอยจะเกิดเปนพลังงานไมดีสะสมในตัว ดึงดูดเอาคนไมดี สิ่งไมดีเขาหาไดงาย สงให
หงุดหงิดทุกขใจ จิตไหลลงต่ํางายขึ้นกวาเดิม  มีผลตอสุขภาพจากการทดลองเรื่องคลื่น
ความรูสึกโกรธที่กลั่นมาเปนคําหยาบแมแตคิดในใจ สามารถทําผลึกน้ําบิดเบี้ยวได  ทําให
รางกายหลั่งสารพิษและระบบภายในเสียสมดุล  ยิ่งโกรธยิ่งดาคนอื่นจึงยิ่งทําราย
ตัวเอง  ครูบาอาจารยสอนวาความโกรธเปนอาหารของยักษ คนขาดบุญหรือศีลคุม จังหวะ
กรรมใหผล คนขาดสติก็ทําใหวิญญาณรายเขาสิงได   

ยักษทางศาสนาไมไดหมายถึงสัตวประหลาดตัวโต แตเปนอมนุษยโทสะแรงมี
หลายรูปแบบ การขาดสติจากความโกรธหรือการเมา(ผิดศีล) จะเปนชวงที่วิญญาณราย
แทรกแทรงความคิดได  ลองสังเกตบางคนเวลาโกรธหรือขาดสติ อาจแปลกใจวาทําไมนิสัย
เปลี่ยนเปนคนละคน  ซึ่งในพระวินัยมีบันทึกไววา.. พระพุทธเจาตรัสอนุญาตใหพระฉัน
เนื้อดิบเลือดสดไดเฉพาะเวลาที่พระอาพาธจากการถูกอมนุษยเขาสิงเทานั้น เปนขอพิสูจน
วาเรื่องเหลานี้มีอยูจริง  

         การดาสาปแชงแมคนทําเลว เทากับผูกกรรมเวรกับเขา  จิตที่อยากใหเขาถูก
ลงโทษใหสาสม  อาจสงไปเกิดเปนนายนิรบาลเพื่อลงโทษสัตวนรกไดเต็มที่  มีบุญจะเปน
เทวดาสุขสบาย กลับตองไปอยูในนรก  การสะใจที่ไดลงโทษแมแตความคิด  อาจนําสูภพ
หนาใหเกิดเปนนายจางใจรายลงโทษลูกจางแบบรุนแรงอยางที่เห็นในขาวก็เปนได  วิธีที่ดี
เมื่อเห็นคนทําผิด ตองคิดถึงกฎแหงกรรมวาจะสนองคืนคนชั่วอยางสาสมเอง ใครที่โดนทํา
รายตองเคยทําคนอื่นไวกอน ถาระลึกชาติไดจนเห็นผูชายใจเหี้ยมฆาขมขืนรอยศพ แต
ปจจุบันกลายเปนเด็กนอยนาสงสารถูกกระทําคืน เราคงไมโกรธใครเลย แตจะรูสึกสลด
และสงสารเขาทั้งคูแทน    



 

มีวิธีสรางเกราะปองกันเบื้องตนดวยการอธิฐานทันทีที่เห็นคนทําชั่วหรือเมื่อเห็น
คนเจอเรื่องรายวา “ดวยบุญที่ขาพเจาทําไวดีแลว ขออยาไดมีโอกาสทําผิดแบบนี้ หรือได
ทํากรรมที่ตองเกิดมาเปน มาเจอเหตุการณแบบนี้เลย” ตามดวยการแผกุศลสงใหพวกเขา
ทั้งหมด ขอใหไปดีมีสุข ไดเกิดในภพภูมิที่ดีในวันหนา กลับตัวกลับใจ อยาไดทําผิดบาป
อยาจองเวรกันอีกเลย   การใหอภัยก็เรื่องหนึ่งแตการลงโทษตามกฎหมายเปนเรื่องที่ตอง
ทําตามสมควรนะครับ 

         คนสวนใหญมักดาทอกันดวยความโกรธ ใครเชื่อไมเหมือนตนกลายเปนคนเลวคน
โงทั้งหมด อาหารวางคือการหาขอเสียคนอื่นมาตําหนิ พยายามสั่งสอนลูกหลานชาวบาน
ใหเปนอยางที่ตนตองการ แตกลับไมสามารถขัดเกลาคนใกลตัวหรือลูกหลานตนเองไดเลย 
การตําหนิดวยเจตนาจองจับผิดหรือตั้งใจยกตนขมทานลวนเปนความเลวทั้งนั้น แมแตการ
ดาแบบสุภาพดวยการยกคําพระมาอางเพื่อตําหนิคนอื่นก็มีเห็นทั่วไป  ควรพิจารณาตนให
มาก ดูแลลูกหลานและคนใกลตัวใหดีกอน จึงคอยเผื่อแผมาตักเตือนแนะนําผูอื่นดวย
ความหวังดี แตตองมั่นใจวาเรารูลึกรูจริง กลาวไดถูกเวลา ถูกบุคคล อธิบายไดถูกระดับ
สติปญญาของเขา ตองดูวาเขายอมรับศรัทธาในตัวเราหรือไม  ควรทําดวยเจตนา
แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกัน เพื่อรักษาความจริงหรือเพื่อประโยชนสวนรวม ตองเคารพ
ความคิดของอีกฝายดวย    

ถายังไมสําเร็จเปนพระอริยะ ก็อยามั่นใจวาสิ่งที่ตนเองรูจะถูกตองที่สุด ที่เห็นเขา
โงกวาเรา บางทีเขาอาจจะฉลาดล้ําลึกกวามากก็ได  แคการอธิบายธรรมสําหรับตนเอง
ปฏิบัติ กับธรรมะที่สําหรับเผยแพรไปสูคนแตละกลุม บางทีแงมุม การอธิบาย การ
เปรียบเทียบอาจตองมีกุศโลบายและแตกตางกันโดยสิ้นเชิง  ตัวอยางเชนสอนเด็กอนุบาล
ไมใหเลนซอนแอบกลางคืนอาจเอาเรื่องผีมาขูใหกลัว ไมมาเสียเวลาอธิบายเหตุผลแบบ
ผูใหญใหเขาใจ คน(โงกวา)ผานมาเห็นก็ถากถางวา สอนเด็กแบบนี้ปญญาออนไรสาระ ไม
ถูกตองไมถูกหลักการ ฯลฯ  ตัวอยางคนที่ฉลาดจนดูเปนคนโงคือ ไอสไตน ที่ฉลาดกวาครู
หลายเทา คิดซอนลึกกวาคนทั่วไปหลายชั้น จนตอนเด็กถูกครูมองวาโง และสมองทึบ!!  



 

สังคมไทยเราเสื่อมลงทุกวันเพราะสุดโตงไปสองดาน ดาตําหนิดวยความโกรธ ไม
สามารถอธิบายในระดับที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นได ขาดคําแนะนําหาทางออกใหคนทําผิด
ไดแกตัว เนนตองลงโทษรุนแรง ตองกําจัดคนคิดไมเหมือนเรา ฯลฯ  อีกพวกคือนิ่งเฉยเปน
ทองไมรูรอน ใครจะแนะนําดวยความหวังดีอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแกไขปญหาก็ไม
ยอมเขาใจ ไมยอมฟง แถมตําหนิออกมาหาม เหมือนเห็นเด็กทําผิดแทนที่จะชวยกัน
ตักเตือนสั่งสอน กลับบอกวาอยาสนใจใหดูแตตัวเอง เราเปนคนดีก็พอ  กลายเปน “ลัทธิ
อุเบกขาสากกะเบือ” เมืองไทยนี่อวยกันจนเหลิง วางเฉยกันจนชิน  แตครั้นจะหาคนติเพื่อ
กอที่รูจริงและมีวาทศิลปในการอธิบาย ก็แทบเหมือน.. งมหาควายในมหาสมุทร!! (ฮา) 

วจีกรรมเปนบาปที่ทํางายและบอยสุด  ไมจํากัดแคการพูดแตรวมถึงเขียน
ดวย  โลกออนไลนรุงเรือง ทําใหเกิดนักเลงคียบอรดที่พยายามสําเร็จความใครทาง
ตัวอักษรดวยการดากราดหรือโชวพราวไปทั่ว ผลพวงจากระบบศึกษาไทยที่กดจินตนาการ
และบังคับเด็กสุดโตงตั้งแตเล็ก คนญี่ปุนมีวินัยติดอันดับโลก แตทําไมไมเขมงวดกับทรงผม
และไมใหใสชุดเครื่องแบบนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล  ความเก็บกดในวัยของชีวิตที่อยาก
เปนตัวของตัวเอง อยากเดนเหนือผูอื่น ฯลฯ  ถูกกดไวมากตองระบายออกดวยโลกสมมุติที่
สรางตัวตนขึ้นใหมหลายรูปแบบ ประเภทหนึ่งคือขอดาใหสะใจเพราะถูกกดขี่ไมมีอิสระเลย
สักดาน ตอบสนองสิ่งที่ขาดหายและทําไมไดในชีวิตจริง หรือแมในประเทศที่เจริญแลว คน
ที่ชีวิตจริงถูกกดขี่หรือไรความโดดเดน ก็จะมาแสดงออกกาวราวลับหลังบนอินเตอรเน็ต
เชนกัน                      
 
                  การกรางในเน็ตอาจมีผลเสียมากกวาทําตอหนา เพราะอาจมีคนไดอานเปน
พัน อานแลวเสียใจ หงุดหงิด ความรูสึกในใจทุกคนจะสงกลับหาใหจิตเรากลายเปนศูนย
รวมอัปมงคล สรางกระแสพลังงานลบดึงดูดสิ่งไมดีคนไมดีเขาหา  ทําใหเครียดหงุดหงิด
ทุกขใจงาย คนไดพบรูสึกรังเกียจหมั่นไสงายขึ้น (และสวนใหญหนาตาจะดูเหมือนคนโรค
จิต หรือจิตไมปกติมากข้ึนเรื่อยๆ)  ในทางตรงขามถาเขียนสิ่งดีมีประโยชน พลังดีก็สะทอน
กลับหาเรามากเชนกัน    



 

การกดถูกใจก็มีอานิสงส หากเขาทําดีแลวกดไมชอบ ผลจะคืนสนองเวลาเราทําดี
อาจไมมีคนชื่นชม เขาทําไมดีแตเรากดชอบเทากับสงเสริมคนทําชั่ว เขาแสดงความเห็น
หรือความสามารถพิเศษอาจไมดีมากแตกดชอบเพื่อใหกําลังใจ เพื่อบอกใหรูวาเรายังใสใจ
เขาอยู  ถึงเวลาบุญจะสะทอนกลับใหมีกําลังใจกลับมา  ผลที่เกิดทางใจและประโยชนที่
ตามมากับจํานวนคน คือตัวตัดสินวาสิ่งที่ทําลงไปจะสงกลับมาใหเราอยางไรในวัน
ขางหนา   (ในทางปฏิบัติการกดไลคหรือถูกใจ ไมไดหมายถึงชอบสิ่งนั้นทั้งหมด แต
หมายถึง คุณกําลังใสใจ สนใจ ใหกําลังใจ และใหความสําคัญกับบุคคลนั้นอยูนะครับ) 

         การพูดเลนพูดเพอเจอบอย จะทําใหใบหนาดูโง ดูไมนาเชื่อถือ   พูดเลนผิดที่ตาย
ฟรีไดอยางขาวลาสุด สั่งตมเลือดหมูแลวเลือดหมด ดันบอกเดี๋ยวเอาเลือดจากโตะ
ขางๆ  เลยโดนแทงตายแบบไมมีใครสงสารเห็นใจ  คําหยาบเคยถูกสงวนไวพูดที่ลับหรือ
เฉพาะบุคคลที่.. “ถอยจัด”เทานั้น คนปกติหรือแมแตโสเภณีบางคนยังไมกลาพูดในที่
สาธารณะ แตปจจุบันกระแสดาราดังพูดคําหยาบในภาพยนตร/ทอลคโชว  มีผลใหวัยรุน
จํานวนมากพูดคําหยาบติดปากจนไมคิดวามันผิดศีลและสงใหตัวเองดูต่ําแคไหน   

ชื่อเลนผูหญิงสมัยใหมที่ไดยินประจําคือ.. อีเหี้ย อีดอก อีสัตว  สามคํายอดฮิตที่
พูดกันติดปากโดยหารูไมวา ผูชายมีศีล มีชาติตระกูลดี เขามองคนพูดแบบนี้เปนสถุลหรือ
เปนขนมยอดฮิตของสระบุรีเทานั้น.... (กะหรี่ปบ!!)   ไมมีทางอยากไดเปนแมของลูก 
ยกเวนคนชั่วที่เอาไมเลือก หาคนดีทําแฟนไมได ลองคิดดูวาคนดีมีศีลหรือคนชั่วปากหมา 
จะทําใหชีวิตครอบครัวมีความสุขมากกวากัน  ถาอยากไดแฟนดีมีศีลตองเริ่มที่ตัวเองตองมี
ศีลกอนเทานั้น   

“กู-มึง” แมไมหยาบมาก แตสําหรับคูรักก็ควรเลี่ยง  เปลี่ยนมาใช.. “ฉัน เรา แก 
เธอ”  ลดระดับความสถุลลงนิดชีวิตรักก็มีความสุขเปนมงคลทันทีแลวครับ (อาจมียกเวน
คนที่มีวิบากพูดคําหยาบติดมาจนชิน เวลาโกรธจัดอาจคอนขางทําไดยากที่จะประคองสติ
ไมใหใชคําหยาบได และบางครั้งพูดติดปากแตใจไมไดคิดอะไร  บางคนแอบผูดีไมดา
ออกมา แตกลับคิดดาอัดแนนอยูในใจ คนพวกนี้บางทีจิตใจอาจเลวกวาคนที่เราเห็นดา
แวดๆซะอีก)   



 

         จากหลักการทดลองเรื่องอารมณเปนคลื่นพลังงานมีผลตอเซลลและการหลั่ง
ฮอรโมนในรางกาย  เด็กชวงรางกายเปลี่ยนโครงสราง ถาหมั่นพูดจาเพราะสรางกระแสจิต
ดี รางกายจะถูกพัฒนาไปทางที่ดี ผิวละเอียดสวย  แตถาพูดคําหยาบหรือมีความเครียดสูง 
มักจะเตี้ยแคระอวนดําผิวทรามไดงาย  ยกเวนคนบุญเกาเยอะมากแมปากเสียก็มีโอกาสโต
มาหนาตาดีแตก็ขาดเสนห สวยหลอแบบไมนาคบหาเทาไหร  ครูอาจารยตางยืนยันวาแค
รักษาศีลบริสุทธิ์ใหไดสักปผิวพรรณหนาตาก็เปลี่ยนดูดีขึ้นไดแลว คนปากเหม็นหรือมี
ปญหาในชองปาก (แลวหาสาเหตุไมไดหรือรักษาหายยาก) ก็เกิดจากกรรมเรื่องวาจา ดา
พระดาเจานี่เห็นชาตินี้เลย อยาลืมวาการไมรักษาความสะอาด การใชเสียงมาก และมี
ปจจัยอื่นอีกมากท่ีทําใหมีปญหาในชองปากไดเชนกัน   

          เรื่องคําหยาบตองพูดดวยจิตที่หยาบดวยถึงผิดศีล ในพระไตรปฎกมีพระอรหันต
พูดคําหยาบบางคําจนติดปากมาแตชาติกอน พระพุทธองคทรงชี้ขาดวาไมอาบัติหรือผิด
ศีล   แตสําหรับปุถุชนพูดคําหยาบมักมาจากจิตหยาบเสมอ จะมากหรือนอยเทานั้นเอง 
แมพูดดวยใจไมคิด แตอาจทํารายจิตใจผูฟงหรือสงใหเด็กรุนหลังทําตาม  ถาเปนสิ่งดีจริง 
ลองพูดคําหยาบเวลาไปจีบหญิง ไปสมัครงานหรือขายของ ก็จะรูวาสงผลเสียหรือผลดี
มากกวากัน  ตัวอยางทดลองไดนะครับ   “เฮย..มึงซื้อไรวะ ไอหนาเหี้ย ของกูโคตรแจม
เลยนะมึง ”  คิดวาจะขายของไดหรือเปลา??   หรือ   “อีหา สวยฉิบหาย มาเปนแฟนกูมั๊ย 
อีสัด!!”  คิดวาจะมีโอกาสจะไดแฟนหรือจะไดสนทีนมากินแกเหงา??  (แตผูหญิงแปลกที่
ชอบของแปลกแบบนี้ก็มีนะ กรรมชั่วจะพาใหชอบของต่ําๆ เปนธรรมดา)  

         ความเจริญในหลายอาชีพตองใชน้ําเสียงที่นาฟง เสียงจึงเปนสิ่งจําเปนมาก หมั่น
สวดมนตเปนประจํา ทําบุญดวยเสียงเชนอัดเสียงหนังสือธรรม พูดแตเรื่องดีเรื่องจริงเปน
มงคลจะทําใหปากศักดิส์ิทธิ์มีพลัง เสียงจะนาฟงนาเชื่อถือดึงดูดใจคน(ดีๆ)  แถมอางสัจจะ
เพื่ออธิฐานจิตแกปญหาใหตนเองไดงายขึ้น  ทิ้งทายดวย “คาถามหามงคล”  เมื่อทําผิดให
สวดทันทีวา “ขอโทษ” เมื่อมีคนทําอะไรใหแมเล็กนอยใหสวดทันทีวา “ขอบคุณ”  เห็นคน
ทําอะไรอยูใหทองใหเคยชินวา “มีอะไรใหชวยไหม” เจอใครหรือแมแตเขียนเมลก็ให
เริ่มตนดวย “สวัสดี”  



 

แถมดวย “คาถาเมตตามหานิยม” ที่ใชทองใหคนสองคนเทานั้นคือ..  พอแมครับ
(คะ) เหนื่อยไหม??  มีอะไรเรียกใชไดนะครับ(คะ)  อยากกินอะไรหรือเปลาครับ
(คะ)  ??   ผม(หนู)จะทําแตความดี  รักพอแมที่สุดในโลก (จุบๆ)  หัวใจของคาถาทั้งสอง
คือ คําอะไรก็ไดที่พูดแลวคนฟง (โดยเฉพาะพอแมและผูมีพระคุณ)  ฟงแลวจิตเปนกุศล 
ชื่นใจ สบายใจ ปลื้มปติ สองคาถานี้ยืนยันความเจริญในทุกดานไดจริงกวาการทองบาลีที่
คิดวาสวดแลวขลังแตดันแปลไมออกสักคํา!!   

         ทิ้งทายอยากรณรงคใหเลิกใชคําวา “ขอบใจ”  ใหใชคําวา “ขอบคุณ” ใหเคยชิน 
มันคือการปลูกฝงความออนนอมในใจเราเอง และเปนตัวอยางใหลูกหลาน หรือลูก
ศิษย  หากเราพูดขอบคุณกับทุกคนแมแตเด็กหาขวบได จิตเราจะออนโยนลง ไมแบงแยก
ถือตัว สงผลใหคนใกลชิดซึมซับสิ่งเหลานี้ไปดวย แมเขาจะจนกวา จะเปนแมบาน จะเปน
คนขับแท็กซี่ จะเปนขี้ขาเราก็ตาม  การพูดขอบคุณจะทําใหผูฟงรูสึกดีกวาคําวาขอบใจ สิ่ง
เหลานี้เปนสิ่งที่ละเอียดออน ซึ่งคนที่จิตละเอียดเทานั้นที่จะเห็นตามไดโดยงาย แตในทีวี
เองเราก็มักจะเห็นบทที่แมจะเปนเด็กวัยรุน แตกลับใชคําวา ขอบใจ กับแมคา กับคนใช 
กับหลายคนที่ทําอะไรให 

ซึ่งผมคิดวาไมสมควร หากอยากใหคนรอบขางซึมซึมความออนนอม ซึ่งสงผลให
นํามาซึ่งความสุขดังคําพระอวยพร ก็เปลี่ยนมาใชคําวาขอบคุณใหติดปากนะครับ มันเปน
การสลายอัตตาของตัวเราเองดวย ตราบใดที่เรายังรูสึกวาตองใชคําวาขอบใจ ซึ่งมีผลลึกๆ
วา เปนคําที่แบงแยกชนชั้นและลดระดับของคําวาขอบคุณลงมา ยอมไมใชสิ่งที่ดีของคนที่
อยากฝกตนและอยากกลอมเกลาคนรอบขางไปพรอมกัน   “ขอบคุณ” คําสั้นๆ ที่มีแตได
กับได ยิ่งพูดยิ่งเจริญ ยิ่งพูดจิตใจยิ่งสูงขึ้น  แมแตสัตวเดรัจฉาน มันพูดไมได แตยังทํา
ทาทางใหรูวา มันขอบคุณเราไดเหมือนกัน  สําหรับเชื้อพระวงศ พระ หรือบุคคลระดับสูง 
ก็อาจจําเปนตองใชคําวา “ขอบใจ” เพื่อใหเหมาะสมกับพระเกียรติ เหมาะสมกับสถานะ
อันสูงสงของทาน ไมใชวาทานมีอัตตา แตก็เหมือนกับการที่เราไมควรยืนสูงกวาพวกทาน
นั่นแหละครับ   การวางตัวใหเหมาะสมก็จําเปนสําหรับการอยูรวมในสังคม เพราะคนบาง
จําพวกพอลดตัวลงไป  พอไมถือตัว มันก็ลามปามไดอยางไมนาเชื่อเหมือนกัน!!  



 

กรรม กับการสับสนทางเพศ 

(หมายเหตุ : บทความนี้จําเปนตองเปดใจอาน วิเคราะหอยางปราศจากอคติเทานั้น) 

คนมีคุณธรรมจิตใจประเสริฐ จะไมรังเกียจใครแคเพราะเขารักเพศเดียวกัน เพราะ
รูหลักกรรมวาเปนเรื่องปกติท่ีตองมีความหลากหลายทางเพศและรสนิยมที่เกิดจากวิบากที่
ซับซอนตางกัน พระผูทรงธรรมทานหนึ่งกลาวไววา “การเปนเกยไมใชความผิดปกติทาง
เพศ แตคือรสนิยมทางเพศของปุถุชน” สําหรับคําวา.. “ผิดปกติ” ไมควรนํามาเรียกแค
เพราะพวกเขาทําในสิ่งที่คนสวนใหญไมทํา ผูชายตองคูกับผูหญิงเทานั้น ประโยคของคนที่
คิดอะไรไดไมเคยเกินสะดือ หัวสมองมีแตเรื่องผสมพันธเปนหลัก จนไมมีทางมองเห็นใน
แงมุมของ.. “ความรัก” ที่นํามาซึ่งความสุขของคนอีกกลุมที่มีความชอบในสิ่งที่แตกตาง
จากตนเองได  

พอแมที่มีลูกเบี่ยงเบนมักทําใจยากจะยอมรับ ความจริงของธรรมชาติและ
ความสุขของลูกไมไดสําคัญไปกวา.. “อายชาวบานเหลือเกิน” หากเขาใจหลักกรรมจนจิตมี
คุณธรรมพอ จะไมมีใครทุกขรอนหรือมองเปนเรื่องผิดปกตินารังเกียจ แตจะเห็นตนตอ
สาเหตุการเกิดเพื่อมาเปน เห็นวิธีปองกัน การรับมือและแกปญหาไดตรงทางมากขึ้น สิ่งที่
ควรรังเกียจควรเปนความเลวในแตละบุคคลมากกวาที่จะเปนความชอบในเรื่องเพศที่พวก
เขามีตางจากเรา 

รายการทีวีนําเสนอคนรถคว่ําแลวหายเปนตุด สรางความเขาใจผิดใหสังคมหนัก
ขึ้น จากทัศนคติเดิมของพอแมบางคนที่คิดวาการดา-ลงโทษรุนแรง จับไปบวช หรือทํา
บางอยางแลวลูกจะคืนสภาพจิตตรงกับเพศได “ตุดทอมไมใชไขหวัด จะไดกินยาขมแลว
หาย!!” ความตองการทางเพศเปรียบเหมือนกินอาหาร เชน บางคนไมชอบทุเรียน ใหจาง
ดวยเงินแสน บงัคับตัดแขนขา สุดทายฝนกินเขาไปได แตก็ยังไมชอบอยูดี  

 



 

ตามหลักกรรมทุกคนลวนเคยเกิดและเปนมาแลวทุกเพศ ดังนั้นทุกคน(ที่ยังไม
บรรลุอริยะ)จึงมีความเปนหญิงชายซอนอยูในตัวเสมอ จะไดเกิดเปนเพศอะไรในแตละภพ
ชาติ อยูที่จิตสะสมวิบากมาตางกัน มนุษยเราเกิดใหมอาจถือไดวาเปนเพศหญิงทุกคน จน
ผานไป 10 สัปดาห คนที่จะไดรางกายเปนชายจึงมีเนื้องอกขึ้นมาเปนนองจู มีขนาดทําให
ภูมิใจหรือไมมั่นใจขึ้นอยูกับบุญเกา อาหารการกินและปจจัยอื่นในวัยเด็กดวย ทาง
การแพทยพบวาเกยมีลักษณะพันธุกรรมที่ตางออกไปจากเพศปกติ ซึ่งเปนมาโดยกําเนิดจน
อาจเรียกไดวา.. “เกิดมาเพื่อเปนเกย” 

          ศาสนาพุทธถือวาการเปนเกยไมไดเปนบาป การเกิดเปนเพศอะไร มีชีวิตอยางไร 
ลวนเกิดจากการกระทําที่สั่งสมมา เหมือนการปลูกพืชที่หวานเมล็ดอะไรไวยอมโตเปนพืช
ชนิดนั้น ทุกคนสามารถเลือกเกิดในชาติหนาเพื่อเปนอะไรก็ได ขอแคสะสมวิบากในจิตให
ตรงดานและทําเหตุปจจัยใหพอ คําสอนเรื่องผิดศีลขอสามและมักมากในกาม เปนกรรม
อยางหนึ่งที่สงใหเกิดเปนรักรวมเพศ ทําใหบางคนเขาใจผิดวา ศาสนาไดแนวคิดเหยียดเพศ
จากวัฒนธรรมอินเดียสมัยกอน เรื่องกรรมสงเปนเกยคลายแพทยเตือนวากินของหวานเกิน
แลวจะอวน เปนคนอวนเพราะกินหวานไป ไมใชเรื่องดูถูกเหยียดหยามหรือมองวานา
รังเกียจ แคบอกวาทําสิ่งนี้จึงไดสิ่งนี้  

ศาสนาพุทธไมไดเห็นเกยเปนคนชั่ว การเกิดเปนเกยไมใชการทําบาป ไมใชเพศชั่ว
นารังเกียจ ถือเปนเพศที่มีอยูจริง มีสุขทุกข ทําดีทําชั่วไดไมตางกับหญิงชายทั่วไป มีหลาย
ระดับและเกิดจากกรรมหลายประเภทแยกยอยไดอีกเยอะมาก ซึ่งจะเห็นผลของกรรมได
จากการที่มีทั้งเกยที่มีความสุข ยอมรับตัวเอง ประสบความสําเร็จในชีวิต และมีเกยที่มีแต
ความทุกข ไมยอมรับตัวเอง บางคนมีเพศสัมพันธแลวทรมานใจแทบขาด แตบางคนกลับ
สุขปริ่มใจ บางคูไมเคยมีอะไรกันเลย เปนเพียงคนที่รักกันอยูรวมกันเหมือนเพื่อนเทานั้น 
(กรรม=การกระทํา แตคนชอบเขาใจผิดวาคือชั่ว-บาป)  

         มีกรรมอีกหลายดานที่อาจสงใหเกิดมาเปนเกยไดอีก เชน บางคนมีจิตยึดติดเหนียว
แนนในเพศเดิมของตน แตผลกรรมบางอยางสงใหเกิดในเพศตรงขาม อีกกรณีคือการ
ประทับใจรุนแรงในรูปลักษณของเพศตรงขามอยางเหนียวแนน ถาเขาใจเรื่องจิตใตสํานึก



 

สะสมความรูสึกทุกอยางไวและสงตอขามภพชาติได จะเขาใจไดไมยากวา ผูชายที่หลงใหล
ฝงใจในอวัยวะของผูหญิง ถาจิตใตสํานึกบันทึกขอมูลการคลั่งอวัยวะของหญิงไวเขมขน
มาก มีผลใหเมื่อเกิดใหมถาไมมีขอมูลดานอื่นมาแทรกแทรง ก็มีโอกาสที่จิตจะสรางรูปกาย
เปนหญิงตามขอมูลที่สะสมไว ในขณะที่ภายในใจยังรูสึกพอใจเปนชายอยู เขมขน
เหมือนเดิม กลายเปนเกิดมาเปนคนมีใจเปนผูชายแตไดรางเปนผูหญิง(ทอม)  

หรือกลับกันอาจสรางรูปกายเปนชายตามขอมูลที่จิตเคยคลั่งไคลทั้งที่ใจยังพอใจ
การเปนหญิงอยูเหมือนเดิม ก็กลายเปนคนมีใจเปนผูหญิงแตกลับมีรางกายเปนผูชาย (กระ
เทย) ไมตองรอใหตายไปเกิดใหม ผูชายแทบางคนคลั่งนักรองหญิงมากถึงขึ้นแตงหญิงเปน
ประจําก็มี ลองไปถามกระเทยจํานวนมาก จะพบวารูสึกและเชื่อมาแตเกิดวาตนเปนผูหญิง
จริงๆ ทําความเขาใจดวยวา กระเทย ตุด เกย มีความแตกตางทางสายพันธกันอยางสิ้นเชิง  

เกยจะรูสึกภูมิใจในความเปนชายและรูตัวเองวาเปนชาย เพียงแคชอบเพศ
เดียวกันเทานั้น หลายคนอาจไมไดเปนเกยโดยกําเนิด แตเพราะเบื่อนิสัยผูหญิง อยากมี
คูรักแบบเพื่อนลุยๆ บางคนถูกชะตากับเพศเดียวกันที่เคยเปนผัวเมียกันมาในชาติกอน เขา
จะไมรูสึกวาตนเองเปนเกย เพียงแตรักผูชายคนนี้คนเดียวเทานั้น และจะขยะแขยงถา
จะตองมีอะไรกับผูชายคนอ่ืน เรื่องของกรรม พิสดารพอกับความชอบกินอาหารของแตละ
คนนั่นแหละครับ กินอาหารก็เพื่อใหอิ่ม มีคนรักก็เพื่อมีเพ่ือนรวมทางตอสูชีวิตเทานั้น 

         สังเกตใหมวาเกยบางกลุมจะมีอารมณรุนแรง อารมณทางเพศสูง นี่คือผลจากนิสัย
เกาที่ติดตัวมา คนราคะกลามักมีโทสะแรงตามดวย หลักที่วาหากมักมากในกามมีสิทธิ์ได
เกิดเปนเกย(ประเภทบากาม) ไมใชการลงโทษจากใคร แตเปนสิ่งที่ตอบสนองใหเจาของจิต
ไดอยูในสภาวะท่ีเคยสะสมขอมูลเก็บไว จากชายหญิงปกติที่ชอบเสพหรือมั่วกาม หลังตาย
เมื่อมีโอกาสกลับมาเกิดเปนคนอีกครั้ง ก็มักจะไดมาเกิดเปนเกยซึ่งเปนสภาวะที่เสพกามได
เต็มที่ เปลี่ยนคูนอนไดไมตองคิดมากเหมือนชายหญิงปกติ ไมตองทอง ไมมีลูก ไมมีพันธะ
ผูกพัน เปนเพศสภาพที่พรอมตอวิบาก คือ ความตองการ ความถนัด ความเคยชินที่ได
สะสมมา  



 

มนุษยคือภพเดียวที่ผสมพันธเพราะรักได หากยังมั่วกามโดยไมมีความรักไปเรื่อย 
ก็มีโอกาสตีตั๋วชั้นหนึ่งไดไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉานตอในภพหนา ไดอยูในสภาพพรอมผสม
พันธโดยไมมีความรักไดเต็มที่จากจิตที่สะสมความพอใจในการกระทําตางๆ ไวนั่นเอง 
หมายเหตุไวดวยวา.. เกยดีที่ไมบากาม มีคุณธรรมสูง และรักกันจริงก็มีอยูเยอะ กรรมที่
หลากหลายจะแยกยอยการเปนเกยประเภทตางๆ ไดมากมาย การเขียนถึงเกยในแตละยอ
หนา ไมไดหมายถึงเหมารวมทั้งหมด แตแคแยกยอยใหเห็นแตละประเภทแบบคราวๆ 
เทานั้นนะครับ 

เกยหลายคนเพราะมีทุกขใจหลายดาน การไมมีภาระครอบครัวเหมือนชายหญิง
ทั่วไป จึงทุมเทกับงานไดเต็มที่ สงผลใหประสบความสําเร็จในชีวิตไดงาย หรือดึงใหสนใจ
ปฏิบัติธรรมจริงจังจนกราบไหวไดสนิทใจ หลายคนอาจไมรูวาเกยจํานวนมากอยูในรายชื่อ
.. นักรบผูยิ่งใหญและคนดังในหลายวงการทั่วโลก ศาสนาพุทธไมเคยถือวาเพศไหนนา
รังเกียจ มีแควาเพศไหนสะดวกปฏิบัติธรรม หรือทําอะไรไดงายกวาเทานั้น ทําอะไรจึงเกิด
เปนอะไร ทานบอกสาเหตุของโอกาสที่จะกอทุกขให เพื่อปองกันไมใหตองเสี่ยงทุกขใน
อนาคตอีก แตหากใครไมสนใจอยากเปนแบบนั้นตอไป ก็ไมมีใครประณาม เพราะหาก
รักษาศีล ปฏิบัติธรรมไดถูกตอง จะเห็นจริงตามคําพระทานสอนไวไดดวยตนเองวา “จิต
บริสุทธิ์ไมมีเพศ” สุดทายเราทุกคนตองมุงไปสูจุดที่ไมมีเพศในบั้นปลายอยูดี 

หากคุณเปนเกยแลวมีความสุขดี ปฏิบัติธรรมไดดี ทําประโยชนใหสังคมได ก็ไม
ควรใสใจกับเสียงนินทาของชาวบานที่ตะโกนลับหลังวา “เสียชาติเกิด วิปริตผิดเพศ” 
เพราะคนเหลานั้นไมมีคุณคาใหใสใจในขณะที่พวกเขาอาจเปนไดแค.. “ สัตวตัวผู-ตัวเมีย 
ที่มีชีวิตอยูเพื่อคิดแคเรื่องผสมพันธเทานั้น” เรื่องนาอายหรือนารังเกียจควรเปนเรื่องของ
นิสัยและสันดานมากกวา ผูชายไมดูแลครอบครัว หลอกฟนแลวทิ้ง ไมเคยสรางความดี 
เปนคนไรคาไมเหลือความเปนลูกผูชายไดเทา ทอมหรือกระเทยที่รักจริง เลี้ยงดูพอแมและ
ทําประโยชนใหสังคม เปนเกยที่ยึดมั่นในการทําดี มีน้ําใจยิ้มแยมแจมใส เปนมิตรกับคน
รอบขางทุกเพศทุกวัย แตงตัวใหเหมือนชาวโลกปกติ  



 

ทําไดแบบนี้คนสวนใหญเขาไมรังเกียจหรอกครับ ที่มีปญหาสวนมากเปนเพราะ
ปฏิกิริยาตอบโตที่เกิดจากจิตที่คอยระแวงคนอ่ืนจะมองแงลบ ผลสะทอนเลยตองทําตัวแรง
แบบรายๆ หรือพยายามทําตัวโดดเดนจนกลายเปนตัวประหลาด และดูนารังเกียจ ไมนา
คบหาไดในที่สุด 

         หากคุณเปนเกยที่รูสึกทุกขใจและอยากเปลี่ยนสภาพตนเอง อยากเปลี่ยนลูกหรือ
อยากไดแนวทางเพื่อปองกันไมใหตกอยูสภาพแบบนี้ มีหลักแนะนําเบื้องตนคือ.. เลี่ยง
กรรมที่เสี่ยงตอการเปนเกยซึ่งกลาวไวขางตน จิตที่ยึดติดเรื่องเพศรุนแรงอาจสงใหเกิด
ขอมูลสรางรูปกายตรงขามกับใจ การคลั่งไคลชอบเกินพอดีมีผลเทากับการเกลียดเกินพอดี
เชนกัน “เกลียดอะไร จะไดแบบนั้น” ยิ่งเกลียดตุดเกย นึกดาในใจทุกครั้งที่เห็นที่เจอ จะ
เกิดวิบากสะสมในจิต มีโอกาสดึงวิญญาณที่จะไดเกิดเปนตุดมาเขาทองเปนลูก หรือไดชาย
รสนิยมสองแบบมาเปนสามี  

สังเกตไหมวาเวลาเกลียดอะไรนึกภาพปุบมันเกิดชัดในใจปบ แลวเลือนหายจากใจ
ไดยาก ยิ่งเกลียดมากจิตยิ่งฝงขอมูลไวลึกและเขมขนมาก เมื่อเกิดใหมมีโอกาสที่จะสงให
จิตสรางรูปกายเปนอยางที่เคยเกลียดฝงใจไวซะเอง พระทานถึงสอนวาเจออะไรใหสักแตรู 
สักแตเห็น อยาชอบอยาชัง วางใจเปนกลาง อยาไปวาเขา ฯลฯ เคยเจอมากับตาที่เห็นคน
เกลียดตุดไดลูกเปนตุดกันหลายครอบครัว เปนกรรมทันตาในปจจุบันและยังไมนับกับชาติ
หนาที่อาจตองไปเกิดผิดเพศซะเองอีกตางหาก การกลาวปรามาสบุคคลอื่นโดยเฉพาะผู
ทรงศีลหรือผูมีบุญ เห็นทานเรียบรอย หรืออาจมีกิริยาคลายผูหญิง ก็เผลอลบหลูในใจหรือ
พูดออกมา ก็เปนกรรมนาติเตียนที่สงผลในอนาคตใหเรามีโอกาสเปนตุด หรือทําใหเรามี
กิริยาดูเหมือนตุดใหคนเขานึกดาหรือดถููกในใจอยางที่เราเคยทําไวไดเชนกัน  

โปรดจําไววาเปนตุดไมไดนารังเกียจสําหรับคนที่จิตใจมีคุณธรรม แตคนสวนใหญ
ดีหรือชั่วมากกวากัน?? นั่นคือเหตุผลวา คนกลุมหนึ่งจะเกลียดตุดไดแมไมตองทําความชั่ว
อะไร และมันยังเปนธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ที่จะรูสึกตอตานสิ่งที่แตกตางจากตนเองหรือ
คนหมูมากไวกอน แถมหลายศาสนายังโดนแทรกแทรงจากอคติสวนตัวของผูนําในบางรุนที่
ทําใหรูสึกวามีการบิดเบือนคําสอนพระศาสดา จนเกิดเปนคําสอนวาเกยเปนบาปรายแรง 



 

ตองกําจัดทิ้ง มีการลงโทษใหติดคุกและแขวนคอ หากใครไดศึกษาธรรมะกันจริงจัง จะรูวา
ศาสดาแตละองคทานเปยมเมตตาและมีปญญาสูงขนาดไหน ไมนาที่จะใหลงโทษผลักไส 
รังเกียจหรือฆาคนไดแคมีความชอบในสิ่งที่มันไมไดทํารายใครเลย จริงไหม??  

หากเชื่อวาเราเปนเกยจากกรรมที่ผิดศีลขอสาม ก็ตองตั้งใจรักษาศีลขอนี้ให
บริสุทธิ์ใหได ซื่อสัตยตอคนรัก อยาแอบมีกิ๊ก และตองอดทนในทุกขเพราะรักที่ตองเจอ
จากกรรมเกา โอกาสถูกหลอกโดนนอกใจจะมีสูงมากสําหรับเกย จนหลายคนเข็ดขยาด ไม
เชื่อมั่นในรักแท ปลอยตัวผิดศีลหนักขึ้นไปอีก สิ่งที่เจอในปจจุบันคิดวาหนักแลวใชไหม
ครับ?? แตรับรองวาถายังผิดศีล ปลอยตัวมั่วกามตอไป อนาคตจะเจอหนักยิ่งกวานี้อีก
หลายรอยเทาแนนอน!! คนที่ศึกษาปฏิบัติธรรมเต็มที่ อดทนทําดีครบทุกดานใหมากพอ
เทานั้น ถึงจะมีโอกาสบรรเทากรรม สรางพลังงานดีในตัวออกไปดึงดูดเอาคนรักดีๆ ใหเขา
มาในชีวิตได แตสวนใหญคนที่จะอดทนทําไดถึงข้ันนี้มีนอยมาก อยามัวนอยใจในชะตาชีวิต
ที่แสนอาภัพ เพราะหญิงชายปกติก็ทุกขเพราะรักไมตางกัน มีขาวฆากันแทบทุกวัน 

         สําหรับคนที่ตั้งใจจริงอยากหายเปนเกยในชาตินี้ ครูบาอาจารยแนะนําวามีวิธีเดียว
คือการปฏิบัติธรรมใหจริงจัง ใหเริ่มตนดวยทําทานระดับที่ทําได สวดมนตทําสมาธิ และที่
สําคัญคือถือศีลแปดใหบริสุทธิ์สัก 1-2 ป ถาเจริญสติฝกดูจิต-ดูกายใหถูกทางดวยจะดีมาก 
เมื่อถือศีลแปดหยุดเสพกามมาสักระยะ จะเห็นชัดวาถาไมมีความตองการทางเพศแลว 
เพศอะไรก็ไมสําคัญเลย จิตบริสุทธิ์ไมมีเพศ จะเริ่มรูตามความจริง จิตเขาสูปกติไมบิดเบี้ยว 
บางรายอาจรูสึกกลับมามีอารมณกับเพศตรงขาม บางรายไมรูสึกอะไรกับใครและเห็นชัด
วาจะเปนสุขกวาที่ไดครองพรหมจรรย จะทําไดขนาดนี้ไมใชเรื่องงาย ผลที่ไดอาจไมใชกลับ
เปนเพศปกติ แตอาจไดผูทรงศีลมาใหกราบไหวเพิ่มอีกหนึ่งทาน 

การหวังใหใครสักคนหายเปนเกยตองใหเจาตัวเต็มใจอยากเลิกเปนดวยตนเอง 
ไมใชการบังคับลูกแตงงาน หรือจับไปบวชขณะตอมตุดแตกขึ้นสมอง นอกจากไมหายแลว
ยังสงบาปใหญถึงพอแมดวยฐานทํารายศาสนาใหดูมัวหมอง ซึ่งเปนบาปหนักเทียบเทาการ
ทํารายพระพุทธเจาเลยทีเดียว เปนเกยที่ไมไดออกสาว มีจริตเหมือนชายปกติไปบวชแลว
ตั้งใจปฏิบัติจริงจัง สํารวมตนอยูในศีลยังอนุโลมได  



 

แตถาแคไปหมเหลือง แลวเอาแตนั่งนอน ไมปฏิบัติ กรี๊ดกราดไมสํารวม ตาย
เมื่อไหรไดเกิดใหมจะรูวาแคโอกาสจะไดเกิดเปนสัตวเดรัจฉานยังยากเลยครับ ครูบา
อาจารยกลาวไววา.. หากเขาใจเพศสภาวะของตัวเองแลว โดยเฉพาะชายที่มีจิตใจเปนหญิง 
ก็ไมควรเขามาบวชเปนพระภิกษุ ศาสนาไมไดกีดกันแตตองเขาใจวาการบวชมีไวสําหรับคน
ที่พรอมเทานั้น การปฏิบัติธรรมไมตองบวชก็บรรลุธรรมได การเปนพระจุดประสงคหนึ่ง
เพื่อเปนหลักใจใหศาสนิกไดยึดถือ และเพ่ือการเผยแพรพระธรรมสืบตอไป หากมีภาพของ
นักบวชที่ทําใหญาติโยมเสื่อมศรัทธาจะทําใหศาสนาตั้งอยูไดไมนาน ทานวางกฎไวเพื่อ
ประโยชนของสวนรวมในระยะยาว เกยที่เปนลูกที่ดี มีศีล ทําประโยชนใหสังคม ยังจะมี
บุญสงถึงพอแมไดจริงกวาการบวชแลวไปทําใหประชาชนเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ ซึ่งเปน
บาปใหญถึงพอแมดวย อยาคิดวาตองบวชตามประเพณี  

ลองคนพระไตรปฎกซิวา มีคําสั่งจากพระพุทธเจาตรงไหนใหชายทุกคนตองบวช 
สมัยพุทธกาลเขาบวชเมื่อพรอมจะทํานิพพานใหแจงเทานั้น คําขานนาคมีคําถามวา เปน
ชายใชไหม?? ถาจิตภายในตอบชัดวาเราเปนหญิง มันก็ไมเหมาะที่จะบวชแลว สําหรับเกย
หรือกระเทยที่อยากจะบวชใหไดจริงๆ ควรโกนหัวหมขาวไปอยูวัด ปฏิบัติถือศีลแปดใหได
สัก 1-2 ปกอน เหมือนดั่งพระในสายหลวงปูชา พระฝรั่งหลายรูป(ไมไดเปนเกย)ก็ทําแบบนี้ 
เขาเรียกวาบวชเปน.. “อนาคาริก” ปฏิบัติไปจนจิตตั้งมั่นในธรรม และตอบไดชัดวาเปนผู
ไมยึดติดทางเพศ จิตไมบิดเบี้ยวไมรูสึกวาตนเปนหญิง ไมรูสึกวาชอบผูชายแลว จิตแบบนี้
ถึงเหมาะที่จะบวชเปนพระภิกษุไดแบบนาอนุโมทนา เวลาขานนาคก็สามารถตอบวาเปน
ชายไดเต็มปากเต็มใจ 

ผมเชื่อวาถาพระพุทธเจายังอยู ถาจะทรงอนุญาตใหเกย กระเทยบวชได ทานนา
จะตองตั้งวินัยหรือกฎใหเฉพาะตางหากเหมือนที่มีกฎพิเศษเพิ่มสําหรับภิกษุณี ยกตัวอยาง
การถูกเนื้อตองตัวผูชายไมอาบัติ เพราะชายแทไมรูสึกอะไรอยูแลว แตถาพระเปนเกย 
แนนอนวา การถูกเนื้อตองตัวเด็กหนุม ชายหนุมหรือแมแตพระดวยกันยอมทําใหจิต
หวั่นไหว การรวมชายคาเดียวกัน หากชาวบานรูวามีพระเปนเกย  ก็ทําใหเกิดคําครหา
นินทาได ทําใหศรัทธาเสื่อมได  



 

การไมปฏิบัติธรรมจริงจัง การดูทีวีฟงเพลง กินอาหารหลังเพล ลวนสะสมใหเกิด
กิเลสราคะแรงกลาจนตบะแตกกันมาเยอะ มีจํานวนมากที่ตอนแรกตั้งใจปฏิบัติดี แตดวย
ทนตอกิเลสไมไหว พระเณรหุนดีผิวดี ธรรมชาติของวัยหนุมที่หากไมมีสุขจากการปฏิบัติ
ธรรมมาทดแทน จิตยอมโหยหาในกาม สุดทายก็ไดกันเองในวัดก็มีกลายเปนขาวและยังไม
เปนขาวอีกไมรูเทาไหร 

มีหลายขอตามพระวินัยที่เราจะมองเห็นไดชัดวา ทานตั้งกฎไวเพื่ออะไร กันพระ
หนุมออกมาจากหญิงสาว เพื่อการทําความเพียรไดงายขึ้น เรื่องเพศมีผลตอหมูคณะ ควร
แยกแตละเพศใหมีการปฏิบัติตางกันอยางไร ทําไมภิกษุณีถึงตองมีกฎเขมงวดมากกวา เพื่อ
ความเรียบรอยและสงางามของหมูสงฆอยางไร  

ถาเขาใจตรงนี้จะรูเลยวา จําเปนตองมีขอปลีกยอยอีกมาก หากมีเพศสภาพที่ไม
ตรงกัน แตนี่หมายถึงการอยูรวมของหมูสงฆและภาพขององคกรสงฆ แตสําหรับการศึกษา
ธรรม การเปนคนดี ไมมีขอแมใหสําหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยอยูแลว ทางที่ดีคือ เปนคนดี
ในคราบของฆราวาสจะดีกวา เพราะบรรลุอริยะไดเชนกัน ถาอยากปลีกวิเวกปฏิบัติจริงจัง 
ก็ควรเลือกเดินตามรอยของการปฏิบัติตนแบบ “อนาคาริก” (โกนหัวนุงขาวหมขาว ถือศีล
8) แลวคอยบวชทีหลังจะเหมาะสมที่สุด  

หมายเหตุ : คนธรรมดาที่ไมใชเกยหากไปบวชแลวไมปฏิบัติ ทําภาพพระสงฆเสียหาย ก็ถือ
วาไดทําลายพระพุทธศาสนา มีบาปรายแรงเทียบเทาทํารายพระพุทธเจาเชนกัน พวกบวช
ตามประเพณีนี่ หลวงพอทานวาตกนรกกันมากทีเดียว บาปกรรมความซวยติดตัว สึก
ออกมาแลวเจริญฮวบๆ ใหเห็นทันตามีมากมาย บวชแลวไมปฏิบัติ ไมรักษาวินัย ผิดศีลกิน
มามา/สาหราย หลายคนไมไดปลงอาบัติกอนสึก เงินที่เขาทําบุญ เขาทํากับพระศาสนา สึก
แลวเงินที่ไดตองถวายคืนวัดหมด เอาออกมาก็เทากับขโมยของสงฆ มีหลายเรื่องที่เปนบาป
ใหญแตกลับไมรู และไมมีการสอนใหเขาใจ สําหรับคนที่ผิดแบบไมรู ถายังมีชีวิตอยู ยังทํา
กรรมดีบรรเทาความผิดไดเสมอ ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมใหเต็มที่ในวันนี้ ทําทานใหเปน
ประจํา รักษาศีล หมั่นฟงธรรมศึกษาธรรม คือทางออกที่ดีที่สุดนะครับ 



 

กรรมกับยาเสพติด และวิธีเลิก 

 
การปฏิบัติธรรมหรือการฝกตนในหลายดานมักไมไดผลกับคนทั่วไปในวงกวาง 

เพราะเนนหักดิบหรือบังคับตนเกินพอดี ซึ่งนั่นเหมาะกับคนมีปญญากลาหรือมีความพรอม
ถึงระดับแลว แตสําหรับคนที่ฐานจิตยังไมมั่นคง จะเปนเรื่องยากเกินเอื้อมถึงจนถอดใจ 
และแมทําไดก็อาจเพียงกดขมชั่วคราว เหมือนหินทับหญา ยกหินออกก็งอกใหมได       

 
คนสวนใหญรูดีวากินเหลาผิดศีลหา แตมักตัดใจไดยากและมีขออางสารพัดเพื่อจะ

ไมเลิก  การจะหลุดจากสิ่งไมดีที่ยอมจิตใหลุมหลงติดใจ วิธีที่นาจะทําไดจริงกับคนทั่วไป
มากกวา คือพยายามสะสมขอมูล เรียนรูใหเขาใจทีละขั้นในขณะท่ียังอยูกับมัน ไมใชการวิ่ง
หนีหรือบังคับใหตัดขาดทันที   การแนะนําใหคนเลิกเหลาหรือยาเสพติด อยาเริ่มตนดวย
การทําใหเขารูสึกวาสิ่งที่ทํามันเลว เปนบาปรายแรง หรือตองใหละทิ้งสิ่งที่ลุมหลงมานาน
ในทันที เพราะมันทําใหจิตตอตานและไมเปดใจรับ  

 
มนุษยจะละกิเลสแตละดานไดตองมีสิ่งดีกวาเขามาแทนใหจิตไดสัมผัสทีละลําดับ

ขั้น  ครูอาจารยสอนไววา การรักษาศีลเอาที่ทําไดแนแคขอเดียวกอนก็ไดสําหรับคนพึ่ง
เริ่มตน  ไมตองพยายามเปนคนดีใหไดทันที ไมตองบังคับฝนตนจนเกินพอดี พอศีลบริสุทธิ์
ซักขอ จิตจะตอบไดเองวาควรจะไปทางไหน จะเริ่มเกิดปญญามองเห็นความจริง ขอแคมี
กระแสความดีเกิดในใจใหจิตไดเปรียบเทียบ จิตจะเริ่มเห็นเองวาทําสิ่งนี้เปนสุขหรือทุกข
กวากัน จะละวางสิ่งเปนโทษอ่ืน ๆ ไดงายขึ้นในอนาคต   

 
สมัยกอนผมสูบบุหรี่วันละสามซอง กินเหลาวันละกรม แตก็สวดมนตทุกวัน    

อานหนังสือธรรมะเปนประจํา  กวาจะเลิกไดไมงายและไมยาก  เปนประสบการณตรงที่
พิสูจนกับตัวเองวา จิตใตสํานึกเขารับรูทุกอยางและประมวลผลไดเอง แตสําคัญสุดเราตอง
มีตัวอยางใหเขาเปรียบเทียบ และตองหมั่นเจริญสติหรือระลึกรูถึงสิ่งที่ทําอยูเปนประจํา 
แลวตั้งคําถามใหตัวเองบอยๆ วาทําแลวไดประโยชนอะไร เปนความสุขจริงไหม??   



 

แมจะผิดศีลมัวเมากิเลสอยูก็ตาม ใหพยายามระลึกเขามาในกายใจตนอยูเสมอๆ 
ถามตัวเองย้ําๆ วาทําเสร็จแลวไดอะไร ที่ตองการความสุขแคนี้เองหรือ?  ดีกับชีวิตเราจริง
หรือ?  สุขที่ไดรับมันยั่งยืนหรือเปลา? นาจะมีอะไรดีกวานี้ไหม!!  (เปนการโปรแกรมจิต) 
  

จิตมนุษยมีความเปนพุทธะหรือศาสนาอื่นเรียกวามีพระเจาสถิตอยูในตัวของทุก
คน มีพลังมหาศาลที่ซอนอยูภายใน ถาเราใสขอมูลใหจิตใตสํานึกบอยๆ จิตเขาจะตอบเรา
ไดเองวา สิ่งไหนควรไมควร และใชสุขที่แทจริงหรือยัง??  สําหรับคนยังผิดศีลติดเหลายา 
ขอเพียงอยาจมกับมันสุดตัว อยาปดตัวเองดวยความคิดวาเราเอาดีไมได ไมมีทางดีไดกวานี้  
รับรองวาเพียงแคความดีที่บริสุทธิ์จากการทําทานเปนประจํา(โดยเฉพาะธรรมทานที่
ถูกตอง) และการรักษาศีลขอใดขอหนึ่งสักขออยางมั่นคง จะนําหลุดจากสิ่งเหลานั้นได
โดยงายในอนาคต แมปจจุบันยังเมาหัวราน้ําหรือเคยทําผิดไวมากก็ตาม ขอแคพยายามงด
หรือลดใหนอยลงในเบื้องตนกอน  กลับมาระลึกรูวาสิ่งที่ทํามีโทษเจืออยู หมั่นคิดตั้งใจวา
จะถอยออกจากมันสักวันใหได จะมีโอกาสหลุดไดงายกวาการที่ยังหลงคิดวาสิ่งที่ทํามัน
ถูกตองหรือหักดิบตัดขาดในขณะจิตใตสํานึกยังไมพรอมและไมยอมรับ 
  

หลายคนโปรแกรมจิตตัวเองทางออมสม่ําเสมอวา กินเหลาไมผิด ไมบาป ไมไดทํา
รายใคร สิ่งนี้ทําใหเกิดขอมูลฝงในจิตระดับลึก สงผลใหหลายภพชาติขางหนาคุณจะมั่นคง
ในความเปนคนขี้เมามากขึ้น เมื่อทับถมความคิดแบบนี้ไปเรื่อย ในชาติถัดๆไป คุณจะมี
โอกาสติดเหลาและยาเสพติดไดงายกวาคนอื่น เพราะมีวิบากความคุนชินติดตัวมาเปน
ทุนเดิม หากชาติกอนไมเคยกินเหลาไมเคยเสพยา ชาติปจจุบันแมลองหลายครั้งก็อาจจะ
ไมติดหรือไมชอบ และแมติดแลวก็จะเลิกไดงาย  

 
ตางกับคนที่เคยช่ําชองติดใจหนักกับของมึนเมาในชาติกอน เกิดใหมแคไดลองครั้ง

เดียวก็ติดจนโงหัวไมขึ้นและเลิกไดยากกวาคนทั่วไป  หากเขาใจวิบากที่ขามภพชาติได เรา
คงไมมานั่งสอนวิธีเลิกเหลาเลิกบุหรี่กันแนวทางเดียวเหมือนทุกวันนี้ ที่สวนใหญคนเขียน
ตําราอาจเปนแพทยที่ไมเคยเสพยาหรือสูบบุหรี่หนักจนเลิกไดเลยดวยซ้ํา!! 
  



 

การกินเหลาอาจดูไมใชบาปรายแรงหากกินแลวไมไดไปทํารายใคร แตมันก็ทําลาย
สุขภาพ กอโรคหลายโรค  มีผลตอคลื่นสมอง รบกวนสมองสวนจิตสํานึกที่เปนสวนเดียวที่
ทําใหคนคิดไดตางจากสัตว เปนสมองสวนที่ทําใหคนรูจักมีน้ําใจ มีความกตัญูรูคุณ มอง
โลกแงบวก ฯลฯ  เหลา&ยาเสพติดยังไปกระตุนสมองสวนสัตวเดรัจฉานใหโตขึ้น ทํางานดี
ขึ้น สงผลใหสามัญสํานึกจะคอยถูกพัฒนาไปใกลเคียงสัตวเรื่อยๆ จะหงุดหงิดงาย ขาด
เหตุผล มองโลกแงราย สนใจแตการกิน นอน สืบพันธ หาความสุข  จะคิดไดแคการเอา
ตัวเองใหรอด การเอาเปรียบคนอื่นเปนเรื่องธรรมดา สัตวใหญตองกินสัตวนอยเปนเรื่อง
ธรรมชาติ ฯลฯ   

 
อาจมีบางที่แมจะข้ีเมาหนักแตก็จิตใจดี มีมนุษยธรรมและสามัญสํานึกสูง(ในเวลา

ไมเมา) นั่นก็เพราะมีสิ่งที่ทําใหคลื่นสมองสงบ มีสุขที่บริสุทธิ์มาถวงดุล เชน มั่นคงในการ
รักษาศีลขออื่นๆ  การทําความดี มีน้ําใจ มีความรักเมตตา สวดมนต ทําบุญ ฟงธรรม มี
ความกตัญู รักษาสัจจะ  แตความดีที่มีมากมายอาจสลายพริบตาเพียงแคขาดสติจากการ
เมาแลวขมขืน ติดเอดสเพราะความเมา เมาแลวขับชนคนตาย  เมาแลวฆาคนตายไดแค
เรื่องเล็กนอย ฯลฯ 
  

กฎแหงกรรมของการกินเหลาอยางหนักคือสงผลทั้งชาตินี้และชาติหนาใหมีโอกาส
เปน.."บา-ปญญาออน" อยางเบาคือสงใหเกิดมาโงสมองทึบ ปวดหัวฯ  มองขางถนนเห็น
คนตัวเขรอะผมเผายุงเหยิง ควรพึงระลึกวาหากยังไมคิดลดละเลิกบาง อนาคตคงไมพนได
เกิดมาเปนเหมือนเขา   หรือตอใหมีบุญเกาที่ทําทานสรางกุศลไวมาก ก็จะไดสิทธิ์กลับมา
เกิดเปนลูกเศรษฐีไดเสวยบุญเกาบนกองทอง ในสภาพน้ําลายฟูมปาก เลนขี้ตัวเองอยาง
สําราญใจ  เหลาและยาเสพติดยังสงผลเสียตอการพัฒนาจิตในระยะยาวหลายภพชาติ เมื่อ
สมองทึบก็เขาใจธรรมไดยาก การเจริญสติดูจิตดูกายอาจไมแจมใส เพราะจิตบิดเบี้ยวจาก
กรรมที่ทําลายสติตัวเองมาเนิ่นนาน อาจทําใหหลงผิดไดงายหรือเดินหนาสูเสนทางธรรมได
ยากลําบากมากขึ้น   

 



 

ดังนั้นจึงควรใสใจกับการสรางกรรมดีในดานสรางปญญาสรางสติใหผูคนใหมาก 
เชน การสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติธรรมหรือการเผยแพรคําสอนธรรมะที่ถูกตองไปใน
วงกวาง  เมื่อทําใหมากจะมีผลสะทอนกลับหาตัวเราและสงใหเกิดปญญาเกิดสติไดงาย
เชนกัน  ปจจุบันมีคําสอนธรรมแบบผิดงมงายจํานวนมาก โดยเฉพาะลัทธิบาบุญ บูชา
พระพุทธรูป-บูชาเทพเจาในเชิงขอโชคลาภ  คําสอนที่ทําใหคนโลภและหลง ยอมสะทอน
กลับใหจิตเรามืดบอดตามดวยเชนกัน  จึงควรพิจารณาใหถี่ถวนกอนเผยแพร   

 
ซึ่งขอมูลที่เชื่อถือไดควรเปนพระไตรปฎก ,ตําราพระนิพนธจาก สมเด็จพระญาณ

สังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ซึ่งชาวพุทธทุกนิกายมีมติถวายตําแหนงผูนําสูงสุดของชาว
พุทธทั่วโลก  และขอแนะนํางานเขียนของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), หลวงพอ
พุธ ฐานิโย, หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช , อ.พร รัตนสุวรรณ , อ.วศิน อินทสระ , คุณดัง
ตฤณ ฯลฯ เหลานี้คือผูทรงคุณธรรมที่แตกฉานในการอธิบายใหคนรุนใหมเขาใจไดงายขึ้น  
  

หากเขาใจเรื่องกฎแหงกรรมไดดีพอ จะไมสงสัยเลยวา สิ่งที่คิดวาไมผิดอะไร ทําไม
พระพุทธองคถึงทรงบัญญัติไวในศีลหาขอแรกที่ควรงดเวน  ศีลหาไมใชกฎขอบังคับแตเปน
ขอเสนอแนะวา ถาลดละเลิกได จะมีผลดีตอชีวิต เปนทางแหงความสุข ทางพนอบายภูมิ 
หากไมละเวนสิ่งเหลานี้ จะพบความสุขแทจริงไมได บอกใหฟงถึงเหตุและผล สวนใครจะ
ทําตามหรือไมแลวแตบุคคลนั้นตองการ  ที่วาเหลาและยาเสพติดเปนทางสูอบาย เพราะ
คนเราจะตายไปเกิดเปนอะไรอยูที่จิตสุดทายวารูสึกและคิดแบบไหน ชีวิตประจําวันคุนชิน
กับอารมณใด สิ่งเหลานั้นจะไปปรากฏไดงายในเวลาใกลตาย   

คนติดเหลาจิตมักสะสมสภาวะจิตในลักษณะเบลอๆ เคลิ้มๆ ไวเปนประจํา  ซึ่ง
เปนภาวะจิตที่สงใหมีโอกาสเกิดเปนสัตวเดรัจฉานไดงายที่สุด  คงยากหากไมศึกษาธรรม
แลวจะยอมรับหลักการนี้ได  แตเชื่อเถอะวาการเชื่อเรื่องผลกรรมแบบถูกตองไมเคยทําให
ใครฉิบหาย อยางนอยถาเลิกยาเสพติดไดวันนี้ ผลดีจะเกิดตามมากมาย ทั้งสุขภาพดี 
ประหยัดเงิน ลดโอกาสเสี่ยงติดโรค ลดโอกาสโดนลากไปขมขืนหรือทะเลาะวิวาทกับ
อันธพาล  ที่ตายกอนวัยในขาวก็เพราะ..“เมา”  แทบทั้งนั้น  
  



 

              ยาเสพติดใหโทษอีกอยางคือ..“บุหรี่” ที่แมไมมีกําหนดในพระวินัยแตก็ควร
ลดละเลิกเพราะทําลายสุขภาพอยางมาก สารพัดโรคเกิดจากบุหรี่ ไมไดตายคนเดียวแต
สรางบาปพาคนรอบขางเจ็บปวยไปดวย เปนสิ่งที่ชาวโลกลวนรังเกียจในปจจุบัน ถือเปน 
“โลกวัชชะ”  คือ โลกติเตียน เปนสิ่งไมสมควรทั้งพระและฆราวาส สําหรับพระที่ยังติด
บุหรี่ อยากกราบนิมนตพระคุณเจาชวยสูบในที่ลับตาคน จะเปนบุญแกพระศาสนาอยาง
มาก เพราะมันสงผลเสียใหภาพของพระไมนาเคารพในสายตาของคนทั้งโลก  
 

ครูบาอาจารยสมัยกอนทานสูบเพราะมีสาเหตุที่คนธรรมดาไมใชพระอริยะคง
เขาใจไดยาก แตมักชอบเอาตนเองไปทําตามอยางพระผูเหนือโลกแลว  ยาเสนสมัยกอนถือ
เปนยารักษาโรคบางโรคได ชวยไลแมลงได  ไดฟงจากผูรูทานเลาวา.. บางทานมีวิบากเคย
เสพติดมายาวนาน รางกายชินกับสารเหลานี้ตั้งแตกอนบวชหรือชาติกอนก็ตาม ทําใหเลิก
ไมได แตจิตทานไมไดเสพติดเพราะพนปุถุชนเปนอริยะสงฆแลว  

 
คลายกรณีพระพูดคําหยาบติดปากในพระไตรปฎก เปนเพียงวาสนาติดตัวมา ซึ่ง

เปนเรื่องละเอียดออนที่คนไมศึกษาใหลึกซึ้งจะเขาใจได เลยสงผลเสียใหเกิดการปรามาส
และเขาใจผิด พระหนุมเณรนอยหลายรูปก็ไดใชเปนขออางในการเลียนแบบสูบตามพระ
เกจิอาจารยบาง ซึ่งควรพิจารณาถึงความเหมาะสม อยางนอยก็หวงเรื่องโทษภัยจากบุหรี่ 
ที่ทั่วโลกกําลังตื่นตัววาเปนอันตรายอยางรายแรง (แตกลับเปนยาเสพติดท่ีถูกกฎหมาย!!) 
                
 

ทิ้งทายสําหรับทานที่กลุมใจเรื่องลูกหลานติดยา ทําใจใหสบายเถอะครับ มองให
เห็นวามันคือ กรรมของเราที่ตองไดลูกหลานแบบนี้ และการเลี้ยงดูที่ขาดการใสใจแตเด็ก
แบบถูกตองก็หลอหลอมใหเปนแบบนี้  อยาทุกขแทนคนอื่นเลย อนาคตที่มืดมนมันก็ชีวิต
และกรรมของเขา ทําจิตใหเบิกบานดวยเมตตารักจริง พลังรักอาจเปลี่ยนคนได พระผู
ปฏิบัติดีมีพลังเมตตาสูง สัตวรายผานมาพบยังตองยอมสยบและไมทําราย  แผเมตตาให
เขามากๆ สงความรักใหเขามากๆ อวยพรใหเขามีความสุขบอยๆ   

 



 

เมื่อรูสึกทุกขใจกับลูกที่ไมดี ใหลองทําใจวากําลังเลี้ยงหมาอยูแลวคุณจะสบายใจ   
หมามันมีอนาคตไหม?? แตทําไมเราเลี้ยงมันไดจนมันตาย เราไมเคยทุกข ไมเคยคาดหวัง
ใหหมาตองเรียนจบ ใหหมาตองไดงานดีๆ  ลูกหลานก็เหมือนกัน มีปญญาก็เลี้ยงไปจนกวา
จะตายจากกันไป  ถามันแกอะไรไมไดแลว ทุกขตอไปก็สะสมอกุศลจิต ตายไปขณะที่จิต
เปนทุกขก็ลงนรก  ซึ่งเขาอาจไมไดลงกับเราดวย  รักแลวตองรูจักวาง เลี้ยงหมาแบบไหน 
ใหคิดกับลูกหลานที่ติดยาแบบนั้น พาไปทําบุญดวยกันบอยๆ ใหเขาคอยๆ สะสมกุศลจิต
ทางออม ก็อาจชวยไดระดบัหนึ่ง ถารักเปน ฝกวางจิตใหเปน ตัวเราเองจะมีความสุข 
  
  เชื่อมั่นในกฎแหงกรรมเถอะครับ วาทุกอยางตองมีเหตุมากอนจึงมีผลตามมาแบบ
ที่เจออยูในทุกวันนี้  ทุกสิ่งตองเปนเพราะ.. “ผลกรรม” ของเราชักนําใหมาเจอทั้งนั้น อยา
มัวแตโทษคนอื่นหรือสิ่งแวดลอม การเชื่อหลักกรรมในแงมุมที่ถูกตอง จะทําใหเรา
แกปญหาไดถูกทาง และแมจะแกไมไดแลว ก็ยังพอบรรเทาปญหาได แถมทําใหเราก็รูจัก
วางจิตและยอมรับงายขึ้น ไมทุกขหนักเหมือนคนที่วางใจไมเปน  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โปรแกรมจิตเพื่อการเลิกบุหรี่ และการเลี้ยงลูก 
 
 

จากที่ผู เขียนเองเคยติดบุหรี่อยางหนักจึงเขาใจไดดีวาการเลิกไมใชงาย             
มีบทความวิธีเลิกบุหรี่มากมาย แตสวนใหญเหมือนเปนแนวคิดเพอฝนจากคนไมเคยติด
บุหรี่ หรือวิธีการที่เหมาะกับคนบางกลุมเทานั้น  ทําใหคนจํานวนมากแมอยากเลิกก็เลิก
ไมได  ศาสตรแหงจิตใตสํานึกและวิบากกรรม จะแกปญหาไดดีกวาศาสตรแหงการคาดเดา
และเอาตัวเองเปนศูนยกลางจักรวาล  หลายคนไมมีวิบากเกาจึงหักดิบไดงาย แลวก็เที่ยวดู
ถูกคนอ่ืนที่เลิกไมไดวาใจไมถึง ฉันเลิกไดงาย ทําไมแกเลิกไมได?  หรือ แคอดทนก็พอ ฯลฯ  
สารพัดแนวคิดจากการไมเขาใจจริงที่สงผลเสียมากกวาเกิดประโยชน 

   
          ผูเขียนหัดสูบบุหรี่ตั้งแต ป.6 สูบเรื่อยมาจนเปนนักดนตรีกลางคืน มีสถิติสูงสุด
กอนแขวนไฟแชค คือวันละ 3 ซอง และกินเหลาวันละกลม ติดการพนันหลายชนิด อิ่ม
หนําสําราญกับความชั่วจนเต็มที่ กอนเลิกทุกอยางและไดมีโอกาสศึกษาศาสนาพุทธแบบ
จริงจัง กอนตัดใจทิ้งวงการบันเทิงมาเผยแพรทําสื่อคุณธรรมแจกฟรีจนถึงปจจุบัน ใครบาง
ที่ไมรูวาบุหรี่ เหลา ยาเสพติด การพนันไมดี  มันรูทุกคนครับ!!  แตเพราะปจจัยหลายอยาง
ทําใหตัดใจไมได ทั้งการเขาขางตัวเอง วิธีเลิกไมเหมาะกับตัวเอง ไมมีแรงกระตุนมากพอ มี
วิบากเกาจากชาติกอนทําใหเลิกยากกวาคนทั่วไป ฯลฯ    
 

ผมเจอถามเปนประจําวาจมปลักขนาดนั้น โงหัวขึ้นมาไดอยางไร??  คําตอบจาก
ประสบการณตรง และงานวิจัยหลายแหงอธิบายไววา..  การนําลูกไปทํางานดวยแตเล็ก 
จะทําใหเด็กซึมซับและสงสารเห็นใจพอแม รูคุณคาของเงิน  การพาเด็กไปทําบุญอยาง
สม่ําเสมอ พาฟงธรรม-สวดมนต ใหทํางานบาน เนนเรื่องมารยาท ฯลฯ จะสงเสริมใหเด็กมี
ฐานบุญ สรางคลื่นสมองที่ดี ไปพัฒนาสมองสวนจิตสํานึกใหทํางานดีขึ้น มีผลทําใหรูผิด
ชอบชั่วดี รูจักกตัญู มองโลกแงบวก คิดอะไรไดลึกซึ้งข้ึน   
  



 

         จิตใตสํานึกของมนุษยทุกคนทํางานเองอัตโนมัติ ไมสามารถบังคับได แตคอย ๆ 
ปอนขอมูลใหเขาได จิตที่มีการสะสมเรื่องคุณธรรมและการทํางานแตเล็ก ขอมูลไมหายไป
ไหน ถึงเวลาจะสงออกมาเปนแนวคิดการใชชีวิตตาง ๆ แมเมื่อเกิดหลงผิดติดยาเสเพล (ซึ่ง
บางทีไมใชเพราะเด็กชั่ว แตเพราะฮอรโมนในชวงวัยรุนกระตุนสมองสวนที่คลายของสัตว
เดรัจฉานใหทํางานดีขึ้น จึงมีพฤติกรรมและแนวคิดตกต่ําลง) 
  

หากแตเล็กเคยสะสมขอมูลดานดีไวพอสมควร ตอใหหลงทางไปเลวสุดขั้วในตอน
วัยรุน ก็กลับตัวไดไมยาก คลายคนมีภูมิคุมกันไวระดับหนึ่ง  จิตมีตัวเปรียบเทียบทั้งสอง
ดานจนเห็นชัดวาอะไรทําแลวเปนสุข อะไรเปนทุกข  จิตใตสํานึกจะกระตุนใหคิดอยาก
ออกหางจากสิ่งไมดีไดเอง  แตอาจตองมีปจจัยเสริมมาสมทบดวย เชน สิ่งแวดลอม ผูคน
รอบขาง ใจที่มุงม่ัน  แนวคิดวาไมสายที่จะเริ่มชีวิตใหม  แนวทางหรือคําแนะนําจากบุคคล
ผูมีประสบการณหรือใหแงคิดไดถูกกับวาระจิตของเขา  ฯลฯ   ซึ่งหลายสิ่งถาทําไดถูกเวลา 
เหมาะสมสอดคลองพอดีกับแตละบุคคล ก็พลิกชีวิตหรือเปลี่ยนใหดีกวาเดิมไดงายขึ้น 
   
         เราแกปญหาวัยรุนไมคอยได เพราะใชแนวทางเดียวแกปญหาของเด็กทั้งประเทศ  
เห็นเด็กทําผิดก็ดารุนแรง พยายามออกกฎใหเขมงวดที่สุด คิดแตจะลงโทษใหหนักจนมัก
เกินวัยของเด็ก แทบไมมีใครกลับมาคิดวา ความผิดสวนหนึ่งเกิดจากพอแมและครูไมเคย
อบรมใหดีพอหรือไมสามารถหาวิธีที่เหมาะสมกับเด็กคนนั้น ๆ หรือเปลา??  สมองสวน
จิตสํานึกไมเคยถูกพัฒนาในเวลาที่เหมาะสม จากพอแมและครูที่ไรคุณภาพ  แตก็มัก
มองขามไมเห็นความผิดตัวเอง จะมาแกที่ปลายเหตุ แกเมื่อสายไป หรือเขาไปยุงในเวลาที่
ไมเหมาะสม   

เด็กกอนมีฮอรโมนเพศ จะตองการความใกลชิดเอาใจใสจาก.. “พอแมเทานั้น”  
ตองการใหหอม กอด พาเที่ยว นั่งคุย แนะนําสั่งสอนสิ่งดี ๆ ฟงเพลงดีๆ รับสื่อดีๆ  การ
สวดมนตทําสมาธิ ฯลฯ สิ่งเหลานี้ลวนมีผลตอสมองสวนจิตสํานึก  ซึ่งวัยเด็กซึมซับขอมูลได
ดีที่สุด แตสวนใหญมักอางไมมีเวลา คิดแควายังเด็กไมตองสนใจอะไรมาก แถมปลอยฟง
เพลงเนื้อหาอบุาทว ดูละครน้ําเนา เลนเกมรุนแรง และใหแรงงานไรคุณภาพเลี้ยงลูกแทน     
  



 

         แตพอเด็กมีฮอรโมนเพศ ซึ่งมันจะไปกระตุนสมองสวน(คลาย)สัตวเดรัจฉานให
ทํางานดีขึ้น ความคิดจะเปลี่ยนและควบคุมอารมณไดยาก อยากอยูเหนือผูอื่น ไมชอบ
คําสั่ง อยากเปนอิสระ อยากขยายพันธุ อยากใหตัวเองโดดเดน  อยากมีโลกสวนตัว ชวง
ฮอรโมนพุง ตีใหตายสอนใหปากแฉะ มันก็ฟงแลวคิดตามไมได ตองพาทํากิจกรรมหรือมี
กุศโลบายอื่น ๆ  แตก็ดันเปนเวลาที่พอแมและครู มักจะใหความสําคัญและเขมงวดจนเกิน
พอดีกับเด็กในชวงนี้ เลยเปนแรงกดดันใหปญหาบานปลาย  
 

การดุดา การลงโทษหรือกฎขอบังคับที่เกินวัยของเด็ก การเขมงวดและยุงกับโลก
สวนตัวเกินไปในชวงนี้ สงใหเด็กเกิดแรงกดดันสะสมภายในไดงาย  สงใหมีปญหาทางจิตที่
สงตอถึงการกระทําในอนาคต และสงผลเสียตอถึงตอนโตเปนผูใหญไดอยางพิสดารหลาย
รูปแบบ  การเขาใจภาวะทางอารมณที่มีผลมาจากสมอง ฮอรโมน และสิ่งเราตาง ๆ จะทํา
ใหแกปญหาใหเด็กแตละวัยไดถูกทางและงายขึ้น แตนอยคนจะใสใจและมองเห็น  
  
         ผูเขียนเองตองตื่นตีสี่ไปขายของกับแมตั้งแตอยูอนุบาลจนจบประถม กลับมาตอง
กวาดหนาบาน รดน้ําตนไมทั่วบานในขณะที่ตัวกับกระปองแทบจะสูงเทากัน  สิ่งที่เคยบน
และรําคาญ โตมาถึงรูวาสิ่งเหลานี้ทําใหเปนคนสูงาน และสํานึกบุญคุณพอแมไดงาย การ
ไดเห็นความเหน็ดเหนื่อยของพอแม ทําใหพยายามหาเงินเองตั้งแตประถม เปดรานขาย
น้ําแข็งใส ขายมะมวงดอง ทําดวยตัวคนเดียวทั้งหมด เก็บเศษตะปูมาชั่งกิโลขาย และทํา
อีกสารพัดตอนปดเทอม  ความจริงผมไมตองทําอะไรก็มีเงินใชสบายเพราะเปนลูกคนเล็กที่
แมตามใจมาก แตการเห็นพอแมทํางานเหนื่อยแคไหนมาตั้งแตเกิด กวาจะขายของไดกําไร
แตละบาท ทําใหไมอยากรบกวน และขวนขวายอยากหาเงินเอง   
 

ผมโดนบังคับใหไปโบสถทุกวันอาทิตย ตองเรียนคําสอนหลังเลิกเรียน ตองสวด
มนตทุกวัน แมพาเขาวัด จับหยอดเงินทําบุญประจํา  ฯลฯ แถมพอยังเนนเรื่องมารยาท
อยางเขมงวด เดินเสียงดัง ปดประตูเสียงดัง เจอผูใหญไมไหว ไมนอบนอม รับรองโดนตี
ตาย (ในขณะท่ีพอแมสมัยนี้เห็นเปนเรื่องเล็กนอย และไมคอยสอนกันเลย) ทั้งหมดที่พอแม
ผมปลูกฝงไว  คงทําใหมีขอมูลดานดีในจิตใตสํานึกพอควร ที่แมจะเสเพลติดเหลายาอยาง



 

หนักในตอนวัยรุนดวยสิ่งแวดลอมพาไป  สุดทาย “จิตใตสํานึก” ก็ปรากฏเปนความคิด
เตือนตัวเอง และลากออกมาจากสิ่งเหลานั้นไดในที่สุด  ซึ่งตรงตามทฤษฎีเรื่องของจิตที่
กลาวมาขางตน     
  
         จากประสบการณตรงจึงเชื่อมั่นวาการสอนเด็กท่ีดี ควรเริ่มตั้งแตเล็กและชวงกอนมี
ฮอรโมนเพศ ไมใชตามแกปญหาตอนเกือบสายไป เพราะถาไมสะสมขอมูลดานดีใหลูกแต
เล็ก  แลวจะใหเปนคนดีตอนโตหรือกลับตัวจากคนชั่ว มันคงไมงายเหมือนสลับปลั๊กไฟ  ถึง
จะยากแตก็ไมมีคําวาสายไป เกิดเปนคนไดตองมีบุญเกาพอควร ขอแคเขาใจและใชแนว
ทางแกไขใหเหมาะสมกับแตละบุคคล อยางนอยลูกหรือลูกศิษยชั่วของคุณมันตองลดความ
เลวลงไดอีกระดับแนนอน สําคัญคือคุณมีจิตเมตตาและความพยายามมากแคไหน!!   
 

สมัยกอนชวงที่ยังจมกับอบายมุข ผมก็ไมเคยหยุดสวดมนต ในขณะที่คนอื่นอาจ
หาวาดัดจริต เลวขนาดนี้จะมาสวดมนตทําไม??  ก็คงเปนความเคยชินเพราะทํามาแตเด็ก 
ผมทําควบคูไปจนวันหนึ่งจิตเริ่มบอกตัวเองวาควรเลิกสิ่งเหลานี้ซะที เพราะมีแตนําทุกขมา
ให  แถมมีคําพูดจากสิ่งเหนือธรรมชาติที่เคยเจอตอนจะฆาตัวตาย เปนแรงกระตุนเพิ่มอีก
ดวย  จะบังเอิญหรือโชคดีก็ไมรู ชวงนั้นมีรายการทีวีสั้น ๆ เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ฉายทุก
สัปดาห คนเราถามีใครพูดกรอกหูเรื่อย ๆ จิตก็คลอยตามไดงายนะ  นี่คือจุดเริ่มตนที่ทําให
คิดวา “เราตองเลิกบุหรี่ใหไดกอนดีกวา”  พยายามทําตามคําแนะนําในทีวี ไปซื้อหนังสือที่
วางขายมาอานหลายเลม สุดทายก็ลมเหลวหมด ทําไมไดสักอยาง อยากถามคนเขียน
หนังสือเหลือเกินวา..  เคยติดยาหรือเปลาฟระ??  อานแลวทําตามโคตรยาก!!     
  
         สุดทายผมก็คิดคนวิธีเลิกบุหรี่ดวยตัวเองจนไดขณะที่ยังกินเหลาวันละกลม
เหมือนเดิม ใครสูบบุหรี่จะรูวา การเลิกบุหรี่แตยังกินเหลา ไมงายเลยเพราะมันของคูกัน 
แถมยังรองเพลงกลางคืน ตองเจอคนสูบบุหรี่ควันขโมงใหเห็นทุกวัน แตเลิกไดหนาตาเฉย  
ชวงแรกของการเลิกบุหรี่ จะเกิดผลสะทอนมากมายโดยที่เราไมรูตัว ทั้งอารมณหงุดหงิดหา
สาเหตุไมได พาลทะเลาะไปท่ัวจนโดนไลออกจากงาน!!   



 

ถาใครจะเลิกบุหรี่แลวไมอยากมีปญหาตามมา ควรลาพักรอน งดรับแขก งดพบ
ลูกคาเด็ดขาด  หรือตองบอกใหทุกคนเขาใจวา ชวงนี้จะเกิดปฏิกิริยาที่ทําใหเราหงุดหงิด
และแสดงออกไมดี ควบคุมตัวเองไมได ขอใหทุกคนใหอภัย  ศาสตรแหงจิตใตสํานึกทําให
ผมรูภายหลังวา ที่เราติดอะไรอยูก็ตาม สวนหนึ่งมันเกิดจากมีขอมูลเปนประจําสงไปที่จิต
ใตสํานึก เลยทําใหเกิดการเขาใจผิด เกิดการเสพติด คิดวาขาดไปแลวจะไมมีความสุข  ถา
ตองการเลิกเด็ดขาดชนิดไมหวนกลับไปอีก เราตองถอนขอมูลขยะในจิตใตสํานึกออกมา 
เราปลูกความเขาใจผิดไวทีละนอยจนมันเติบโตฝงลึกไว  จึงตองใชเวลาใหขอมูลใหมที่
ถูกตองทีละนอยจนจิตมีกําลังกอน แลวคอยถอนรากออกใหหมดจดอีกที     
  
         วิธีการเลิกบุหรี่ของผมอันดับแรกคือ.. “การโปรแกรมจิตใหมทั้งหมด” โดยยืดเวลา
สิ่งที่เคยชินออกไปเรื่อย ๆ คนติดบุหรี่มักเกิดจากสูบทันทีหลังอาหาร หรือเขาหองน้ํา มัน
เปนสองเวลาสําคัญที่ภาวะจิตกับสมองจะเสพติดอะไรไดงายมาก หลายคนที่สูบแลวไมติด 
นอกจากเพราะไมมีวิบากเกาจากชาติกอนใหติดงาย ก็เกิดจากไมเคยสูบหลังอาหารและไม
สูบตอนเขาหองน้ํา แตถามาสูบสองเวลานี้ประจําเมื่อไหร ติดแหงกทุกราย (แตมักปากแข็ง
บอกวาไมติด) การหักดิบเลิกกะทันหันอาจสงผลเสียหลายดาน  

วิธีคอยเปนคอยไปนาจะชวยใหไดผลดีกวาในระยะยาว  เริ่มตนดวย.. “ยืดเวลา
สูบบุหรี่หลังอาหารทุกมื้อ”  กําหนดใหตายตัววาจะเอาวันละเทาไหร  เชนวันแรก หลัง
อาหาร 3 นาทีแลวคอยสูบบุหรี่ วันที่สอง 5 นาทีแลวคอยสูบบุหรี่  วันที่สาม 10 นาทีแลว
คอยสูบบุหรี่ ยืดไปเรื่อยทุกวันจนเปนเวนชั่วโมงสองชั่วโมงหลังอาหาร  และอยาสูบบุหรี่
หมดมวนเด็ดขาด ใหดูดสักครึ่งมวนแลวพอ แลวเก็บไวสูบครั้งตอไป    การเก็บไวสูบตอ 
กับเวนเวลาหลังอาหาร จะทําใหบุหรี่ไมอรอย สูบแลวไมชื่นใจ  ทําแบบนี้ไปเรื่อย จนถึงขั้น
สูบวันเวนวันจนถึงไมสูบเลยเปนสัปดาห  นาจะทําใหหลายคนเลิกบุหรี่ไดงายขึ้น  

เปนการปอนขอมูลดานลบใหจิตใตสํานึกเรื่อยๆ  เมื่อสูบทุกครั้งมันไมชื่นใจ ไม
อรอย  วันหนึ่งมันจะรูสึกเองวา “แลวกูจะสูบไปทําไม” ที่มันติดอยูทุกวันนี่ ก็เพราะกิน
ขาวปุบสูบปบ มันอรอยไง!!  มันเลยโหยหา คิดวาสิ่งนี้เปนความสุข ความจริงเมื่ออยาก
บุหรี่ ลองหายใจลึกๆ แลวจินตนาการพนลมเห็นกลุมควันลอยออกไป จะรูสึกสบายใจ 
ทดแทนการสูบบุหรี่ไดระดับหนึ่ง   



 

         วิธีเลิกบุหรี่แนวนี้ไมไดมีอะไรยุงยากและนาจะเหมาะกับทุกคน รางกายเคยรับ
นิโคตินทุกวัน อยูดีไปหักดิบ มันประทวงเจ็บปวยเอาไดนะครับ  ดังนั้นการทยอยเลิกทีละ
นอยยืดเวลาสูบหลังอาหารไปเรื่อยจนเลิกสูบได จะเปนวิธีที่นาจะโอเคที่สุดซึ่งไดผลอยาง
มั่นคงกับผูเขียนมาแลว    อีกปญหาของคนเลิกบุหรี่ไมได คือ จิตใตสํานึกไมยอมรับ ชอบ
หลอกตัวเองวาไมติด หรือติดแลวไมเสียหายอะไร มันจะมีขออางเสมอเพราะเสพติดมา
นาน ไมอยากพรากสุขที่เคยไดเสพเปนประจํา จึงไมมีกําลังใจพอที่จะเลิกหรือทําตาม
ขั้นตอนการเวนหลังอาหารไดอยางจริงจัง  ดังนั้นเราตองแกดวยการโปรแกรมจิตเสริมเขา
ไป โดยหาเวลาทําสมาธิ สวดมนต หรือนั่งฟงเพลงบรรเลงเบา ๆ  พอจิตสงบ ลองหลับตา
จินตนาการยอนคิดถึงตอนเราเปนเด็กเล็ก  เรามีความสุขแคไหน ถามใจตัวเองวาเมื่อกอน
ไมมีบุหรี่ เรามีความสุขมากกวาตอนนี้ไหม?   
  
         การทําอะไรก็ตามถาใหใจสงบสักเล็กนอยแลวถามตัวเองบอย ๆ มันจะมีคําตอบให
ตัวเองไดวันหนึ่งครับ  จิตจะเห็นชัดวาทําตัวแบบไหนมีสุขมากกวา  และทุกครั้งที่คุณจะ
เสพอะไร บุหรี่ เกมหรือละคร อยาไปบังคับจิตวาตองเลิกแตใหถามตัวเองบอย ๆ ทั้งกอน
ทํา ขณะทํา หลังทํา วาทําแลวไดอะไร เปนสุขจริงไหม ดีจริงแลวหรือ?  หรือหาโทษของ
มันมาคิดถึง มาพิจารณาเรื่อย ๆ  สักวันคําตอบมันจะผุดขึ้นมาเอง แลวเราจะเลิกหลงใหล
กับสุขจอมปลอมเหลานี้ไดงาย แถมเกิดภูมิคุมกันไมกลับไปมัวเมาอีกครั้งไดมั่นคงข้ึน    
 

คนเลิกบุหรี่ได จะพบวาการเลิกเหลา-การพนัน การหามใจเรื่องอื่นจะเลิกงายขึ้น
ตามลําดับ การติดบุหรี่ก็คือ..“กิเลส” การเลิกบุหรี่ได คือการปฏิบัติธรรมอยางหนึ่งที่
พิสูจนไดวา เราชนะกิเลสแบบหยาบไดแลว  ซึ่งมีผลดีตอสุขภาพกายและใจทันที สารพัด
สารพิษเปนพันชนิดที่ทํารายใหรางกายเจ็บปวย ทําใหแกเร็ว กอโรคมากมาย อยามัวแต
กลาวธรรมะพรั่งพรูแตยังดูดบุหรี่ควันฉุย  คนสูบบุหรี่เปนสิ่งนารังเกียจในสังคม แถมยัง
สงผลทําลายสุขภาพคนรอบขาง  

จะพิจารณาดานไหน “บุหรี่” ก็มีแตขอเสียมหาศาล แตก็แปลกสินคาทําลายชีวิต
คนขนาดนี้ กลับถูกกฎหมาย และมีวางขายหาซื้องายกวาขนมถวยซะอีก!!  (ผูเขียนชอบ
ทานขนมถวยมากครับ แตมันหาซื้อยากมากถึงยากที่สุด) 



 

บทสรุปและขั้นตอนวิธีทําบุญแกกรรม   

(แนะนําขั้นตอนและวิธีทําบุญใหเจากรรมนายเวรโดยตรง) 
  
          สรุปทิ้งทายเรื่องทําบุญแกกรรมที่เขียนไปแลวหลายตอน  กรรมดีชั่วเมื่อทําไวไม
หายไปไหน สุดทายแครอเวลาใหผลในวันหนึ่ง  การแกกรรม ตามหลักพุทธศาสนาถือวา
ทําไมได แตสามารถบรรเทาหรือเลื่อนการใหผลออกไปได  สิ่งสําคัญสุดสําหรับคนอยากแก
(บรรเทา)กรรม  คือจิตที่สํานึกผิดและตั้งใจมั่นจะไมเบียดเบียนใครในทุกดานอีกแลวตลอด
ชีวิต ซึ่งตองยอมรับผลกรรมสวนหนึ่งดวย ไมใชจะหนีไมยอมรับโทษเลย  คนที่เพียรสราง
ความดีชดเชยความผิด ยอมไดรับโทษนอยลงหรือไดรับการอภัยไดงายขึ้นทั้งในโลกนี้และ
โลกหนา  “เจากรรรมนายเวรมีจริง” ยืนยันดวยขอความหลายแหงจากพระไตรปฎก และ
บทพระนิพนธเรื่อง..“ชีวิตนี้นอยนัก” ของสมเด็จพระญาณสังวรฯ ผูซึ่งชาวพุทธทุกนิกาย
ทั่วโลกทูลถวายใหเปนผูนําสูงสุด โหลดเสียงอานไดฟรีที่ jozho.net 
  
          เจากรรมนายเวรที่สงผลกรรมมาสนองคืน อาจแบงไดสองแบบ อยางแรกคือ
กระแสพลังงานที่เกิดจาก นิสัย อารมณ ความเคยชินที่สะสมไวในจิตเราเอง  เปนตัวการ
ใหญกําหนดเสนทางชีวิตใหเราชอบหรือเลือกสิ่งดี-ไมดีใหตนเอง  สงผลใหคนอื่นรูสึกกับ
เราตามพลังที่ เราสะสมไว  (ใกลบางคนรูสึกอึดอัด ใกลบางคนรูสึกสบายใจ)  ซึ่ ง
วิทยาศาสตรพิสูจนไดแลววา อารมณทุกอยางสงคลื่นพลังงานออกมาไดจริง มีผลตอ
โมเลกุลของสิ่งรอบตัวได และจิตใตสํานึกจะสะสมขอมูลทุกอยางไวเสมอ   
 

การคิดพูดทําความดี ลวนสงใหเกิดคลื่นพลังงานดีแผออกรอบตัว ดึงดูดคนดีเขา
หา ผลักคนชั่วออกไป (คนชั่วเจอคนดีจะหมั่นไส)  กระแสพลังงานดีมีผลตอคลื่นสมองที่สง
ใหคิดอะไรไดลึกซึ้งขึ้น รางกายหลั่งสารเคมีดีสงใหสุขภาพดีผิวสวย ภูมิคุมกันสูงขึ้น ฯลฯ 
ตรงขามกับการคิดพูดทําชั่ว (คือจิตเปนอกุศล ซึ่งรวมถึงความเครียดดวย) จะทําใหสมอง
หดตัว ความจําลดลง  กระตุนการหลั่งสารพิษซึ่งเปนตนเหตุโรคเรื้อรังหลายชนิด เปนกฎ
แหงกรรมที่พิสูจนไดในชาตินี้วาทําดีสงผลดี ทําชั่วสงผลไมดีตอตัวเองอยางไร   
  



 

          เจากรรมนายเวรแบบที่สองคือ.. เจากรรมนายเวรที่มีตัวตนอยูจริง เปนมนุษยหรือ
สัตวที่เราเคยทํารายไว ตัวอยางในพระไตรปฎก เชน วิญญาณโสเภณีที่เคยถูกฆาตามจอง
เวรหลายชาติ ที่สุดไดโอกาสเขาสิงโคขวิดทานพาหิยะตายขณะพึ่งบรรลุธรรม   เจากรรม
นายเวรประเภทนี้แมมองไมเห็นแตก็ทําอะไรไดมากกวาที่คิด เปนสิทธิจากผลกรรมที่เราทํา
รายเขาไวกอน จึงยกขึ้นสูสถานะเจาหนี้ที่ไดสิทธิพิเศษ สามารถติดตามเราไดทุกที่  เชน 
คนทําแทงมักจะมีผีเด็กเกาะติดตัวตลอดเวลา เปนสิ่งที่คนมีสัมผัสพิเศษกลาวตรงกัน   
 

วิญญาณอาฆาตจะพยายามหาทางกลั่นแกลงเราเสมอ ใหสมกับความแคนที่เรา
เคยทําเขาไว  บางครั้งสามารถดลใจใหเราคิดหรือพูดอะไรผิด  ทําใหรูสึกหงุดหงิดอยางไร
เหตุผล จนตองพลาดโอกาสสําคัญ ตัดสินใจบางอยางผิดพลาด   ซึ่งชวงเมาเหลา ใจลอย 
ขาดสติ ไมรักษาศีล ไมมีบุญรักษา  จะเปนชวงที่วิญญาณรายเขาแทรกความคิดไดงาย จน
เหมือนเปลี่ยนเปนคนละคน  อาจทําอะไรพลาดอยางไมนาเชื่อ หรือนํามาซึ่งหายนะใหญ
หลวง ทามกลางความไมเขาใจวา ทําไมเราถึงคิด พูด และทําแบบนั้นออกไปได??  ครูบา
อาจารยเคยกลาวถึงผีพนัน ผีสุราที่ดลใจคนใหทําชั่วได เปนเรื่องธรรมดาและเกิดข้ึนไดจริง     
    
         เจอกับตัวเองมาเยอะตั้งแตยังไมไดนับถือศาสนาพุทธ ทั้งดลใจใหทําผิดพลาดและมี
ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือดลใจหรือชวยใหพนเรื่องไมดี  เชน ทําใหขับรถเลี้ยวไปผิดทาง หัน
กลับไปมองเห็นทางที่ตองไปพึ่งเกิดอุบัติเหตุ , แฟนเกาเลี้ยงกุมาร พอจะโกรธเขาทีไรก็
เหมือนมีคนมาจี๋เอว จะขําอารมณดีขึ้นมาในขณะที่กําลังโกรธมาก ซึ่งไมนาเปนไปได  มี
กระทั่งปรากฏกายมาหามตอนจะฆาตัวตายก็เจอมาแลว    
 

ประสบการณตรงทําใหรูวาวิญญาณรอบตัวมีผลกับชีวิตมากกวาที่คิด  แตก็ขึ้นกับ
ความศรัทธา กรรมสัมพันธ และบาปบุญเวรกรรมที่เราทําไวดวย  จิตมนุษยเหมือน
เครื่องรับวิทยุ ผีเหมือนคลื่นวิทยุ หลายคนปกใจแนวแนวาเรื่องพวกนี้ไมมี ก็เหมือนปด
เครื่องวิทยุไวตลอด จึงแทบไมมีโอกาสไดสัมผัสแมตอใหทาทายแคไหน บางรายแมผีหรือ
เทวดามาปรากฏทําอะไรใหเห็น ก็ไมเชื่อและคิดวาจิตหลอนไป (แตบางคนก็จิตหลอนเอง) 
   



 

คนที่รักษาศีลและมีบุญสะสมไวมาก วิญญาณที่เปนมิจฉาทิฐิจะมากลั่นแกลงไดไม
เต็มที่  กระแสบุญและความดีที่มากพอจะดึงดูดวิญญาณดีมาชวยเหลือ  ยกเวนมีกรรม
หนักที่ตองไดรับผล พระพุทธเจาก็ชวยคุณไมได   หลายคนมีเทวดาหรือวิญญาณพอแม
และคนรักในอดีตมาคอยชวย แตไมรูตัวคิดวาตัวเองโชคดี  การสวดมนตและทําบุญอุทิศให
เปนประจํากับวิญญาณที่คอยชวยเรา ถือเปนสิ่งที่ไมควรละเลย เพราะเขาจะชวยเราไดก็
ตองมีบุญที่เราทําสงใหเขาเปนพื้นฐานดวย    ศาสนาพุทธไมสอนใหหวังพึ่งสิ่งอื่น แตการ
ทําดีแลวเผื่อแผใหวิญญาณทุกภพภูมิรอบตัว ถือเปนการสรางกุศล เพิ่มกระแสเมตตาในจิต
เรา ไมเสียหายอะไร   สมัยกอนขี่มอไซดไปรองเพลง ตองผานรัชดาแถวโคงรอยศพ ก็จะ
อุทิศบุญใหเขาเปนประจํา คืนหนึ่งถูกสิบลอเฉี่ยวแถวนั้น กําลังจะลมแตะพื้นก็เหมือนมีคน
พยุงข้ึนมาใหตั้งตรงไดอยางนาอัศจรรย  
  
                 หากเขาใจเรื่องกรรม จะเห็นชองทางการแกหรือบรรเทากรรมที่ถูกตองมาก
ขึ้น  พิธีตัดกรรม แกชง เซนไหว หอยวัตถุมงคล และการทําอีกหลายอยาง ลวนงมงายและ
บรรเทากรรมไมไดจริง หรือไดเพียงเล็กนอย  การแกกรรมที่ถูก ตองทําบุญใหถูกดานกับ
กรรมที่เคยทําและครบวงจร รักษาศีล ฟงธรรม รูสึกสํานึกผิดและทําจิตเปนกุศลใหมาก
ที่สุด     

นี่คือสิ่งที่บางคนทําอยู แตก็พบวาหลายคนยังมีปญหาชีวิตถาโถมเพิ่มมาไมจบสิ้น 
จนบางคนเริ่มลังเลทอใจ หมดศรัทธาและไมอยากเชื่อเรื่องผลกรรม  เฝาคิดแตวาทําดี
ทําไมไมไดดีซะที  กฎแหงกรรมเมื่อทําดีแลวไมใชจะไดผลดีทันที มันตองรอเหมือนปลูก
ตนไม สิ่งที่ไดอันดับแรกคือสงใหทําใจได ไมแคนเคือง ไมทุกขหนักเหมือนเมื่อกอน ถา
อยากเห็นผลไวก็ตองทําใหถูกทางเหมือนใสปุยบํารุงตนไมดวย   

 
ซึ่งนั่นก็คือ.. การอธิฐานจิตและขอขมากรรมแบบเจาะจงกับเจากรรมนายเวร

ประเภทที่มีตัวตนที่ติดตามคอยลางแคนเราอยู   เราทุกคนเกิดมาแลวหลายภพชาติ  ยอม
เคยทําดี และทําผิดพลาดโดยตั้งใจและไมตั้งใจ อาจเคยฆาคนและสัตว แยงผัวเมีย ใสราย 
ทํารายเขามาสารพัด  แตละคนจะมีเจาหนี้รออยูจํานวนมาก  เวลาทําบุญก็เอาแตอุทิศให
เจากรรมนายเวรทั้งหลาย หวานไปโดยไมเคยเจาะจง   



 

          สมมุติมีผีเจากรรมนายเวรของเราประมาณพันคน ทําบุญแลวพูดอุทิศใหเจากรรม
ทั้งหลาย บุญจะกระจายไปแคคนละเล็กนอย ไมมากพอจะทําใหเขาไปเกิดใหม หรือไมมี
พลังเขมขนพอทําใหเขาหายโกรธได  สมมุติมีคนเผาบาน ขมขืนฆาคนรักของคุณ  และทํา
รายคนอื่นไวอีกหลายคดี  เมื่อตํารวจจับได เขาขอขมาเจาทุกขเปนพันคนแบบเหมารวม
ทีเดียว  ถามวาจะใหอภัยเขาไดยากหรืองายกวามากมกราบขอขมาเราโดยตรง   ตอมาเขา
ไดรับประกันตัวแลวซื้อเคกมาหาคุณที่บานแลวบอกวา.. “ชวยรับเคกนี้ไวกินดวย ใหอภัย
เถอะ อยาโกรธอยาจองเวรกันเลย”   คุณจะใหอภัย แลวจะกินเคกของคนที่ขมขืนแฟน 
ฆาพอแมคุณหรือเปลา!!  เขาตองขอโทษทําดีกับคุณนานแคไหน คุณถึงจะใหอภัยไดจริง 
 

ผีก็ไมตางจากคน มีอารมณความรูสึกเหมือนคนเดิมทุกอยาง  การทําบุญอุทิศให
เจากรรมนายเวร ดวยแคบริจาคเงิน ถวายของใหพระ  ก็เหมือนกับที่คนรายซื้อเคกมาให
เปนการขอโทษตอเจาทุกข  คิดเหรอวาเขาจะยกโทษใหคุณเพียงใชเงินซื้อบุญมาสงใหงาย 
ๆ แบบนี้ ??   เราแคนคนที่ทํารายเรา อยากใหเขารับโทษใหสาสมอยางไร  ผีเจากรรมนาย
เวรก็เชนกัน สวนมากเขาอยากเห็นเราทุกขทรมานเปนการตอบแทนเทานั้น บุญกุศลสวน
ใหญเขาไมอยากไดหรอก  ขนาดทานพาหิยะสําเร็จอรหันตแลว ยังตามมาเขาสิงแมโคขวิด
ทานตาย ใหเปนผูมีบุญแคไหนไมสนใจ..  ขอแคไดลางแคนเปนพอ!!  
   
            การเกิดมาหลายชาติทํากรรมไวมากมาย คงยากจะรูวาตองขอโทษและทําบุญให
เจากรรมแบบเจาะจงไดอยางไร ดังนั้นจึงตองทําความดีใหมากและหลากหลายที่สุด บุญที่
เพียงพออาจทําใหเราเจอผูมีสมาธิขั้นสูงที่บอกถึงกรรมเกาของเราไดถูกตอง หรืออาจมาให
เห็นเปนนิมิตในความฝน ซึ่งผมเจอบอยมาก  เวลาเจอเรื่องรายแตละครั้ง จะมาใหเห็นใหรู
วาทําอะไรกับใครไว จึงไดรับผลแบบนี้   
 

มตีัวอยางเรื่องแฟนเกาของผมหลายคนในอดีต กอนจะมีปญหาจะฝนเห็นวาอดีต
เราเคยทําผิดศีลขอสามไวอยางไร บางครั้งเห็นคนชี้หนาสาปแชง ชัดเจนมากทั้งชื่อและส
ถาณการณ ในฝนจะสะเทือนใจมาก และไมนานก็จะพบวาแฟนมีชูแลวสุดทายตองเลิกกัน  
เปนแบบนี้หลายครั้งจนคิดวาไมไดเพอเจอ แตเปนเรื่องของ..“กรรมนิมิต”  พอเห็นวาเกิด



 

จากความชั่วที่ทําไวเอง จึงเริ่มสํานึกผิด เกิดสติตั้งมั่นอยากรักษาศีล และทําบุญสงตรง
ใหกับคนที่เราเคยทํารายโดยตรงได ซึ่งมีผลใหอุปสรรคในชีวิตบรรเทาไปมาก เทาที่สังเกต
ถาไมสํานึกผิด ก็ตองเจอปญหาเดิมตอไปเรื่อยๆ  
  
            คนทั่วไปคงยากที่จะไดเจอผูมีญาณขั้นสูง เพราะของจริงตองระดับบรรลุธรรม
เทานั้น ซึ่งทานมักไมเปดเผยตัวและอยูในที่ซอนเรนดังนั้นถาเราไมรูวาเจากรรมนายเวร
ของเราเปนใคร การทําบุญทุกครั้งใหตั้งจิตระลึก.. “ขออุทิศบุญใหกับเจากรรมนายเวรที่
เราทํารายไวรุนแรงที่สุดอันดับแรก” ขอใหไดรับกอนใคร ไมแบงปนผูใด ขอใหเขายินดีรับ
บุญและอภัยในความผิดของเรา ขอใหเขาไดไปเกิดใหมในภพภูมิที่ดีมีความสุข  อยาตองมา
ทุกขแสนสาหัสดวยการตามจองเวรแบบนี้เลย  ( ผีที่ตามจองเวรจะทุกขใจตลอดเวลา 
คลายเวลาเราโกรธใครในความฝน รูสึกไหมวา จะดาจะพยายามทํารายเทาไรก็ไมหายโกรธ 
)  ตองทําบุญใหเขาดวยจิตที่สํานึกผิดและปรารถนาดี อยากใหเขาพนความทุกข  อยา
ทําบุญใหเขาเพราะอยากใหตัวเองสบายพนเวรกรรม   
 

เมื่อทําบุญใหแลว หลายครั้งตอมาก็เพิ่มคําอธิฐานวาหากเจากรรมฯ อันดับแรกให
อภัยและไปเกิดใหมแลว ขออุทิศบุญนี้ใหกับเจากรรมนายเวรที่เหลือในอันดับตนๆ และไล
ลงมาตามลําดับ (ใครอยูอันดับแรกใหไดรับกอนคนอื่น)  ซึ่งผมไดเรียบเรียงเปนบทสวด
ภาษาไทยลวนเพื่ออธิฐานจิตโดยตรงไวแลว  สําหรับกรรมชาตินี้ที่ระบุตัวตนได  เชน     
หากเคยทําแทง คุณตองตั้งชื่อใหเด็กกอน แลวนึกคุยกับเขาวา ตอไปนี้ใหจําใหดีวาหนูชื่อนี้ 
แลวทําบุญเจาะจงเอยชื่อใหเขาคนเดียว  หรือกรณีทํารายสัตวไว ก็ใหนึกภาพของสัตวนั้น
เวลาจะทําบุญให  แตถาสํารวจแลวชาตินี้ไมเคยทําอะไรรายแรง แตยังซวยไมจบสิ้น ก็อาจ
เปนกรรมที่ทํากับพอแมหรือการลบหลูผูทรงคุณธรรม ซึ่งควรกราบขอขมาโดยตรง ถาทาน
ไมอยูแลวใหกราบขมาขณะสวดมนตทุกวันก็ได  
  
            แนะนําขั้นตอนการทําบุญแก(บรรเทา)กรรม ซึ่งผมไดรับคําแนะนําจากผูปฏิบัติ
ธรรมทานหนึ่ง หลังจากไดทําตามก็ไดผลดีมาก จึงขอนํามาบอกตอดังนี้ครับ   



 

1.เลือกวัดที่มีพระปฏิบัติดี เพื่อถวายชุดบวชพระ(ชนิดอยางดีครบชุด) พรอม
สังฆทานของกินของใชที่ตองเลือกซื้อเองใหมทั้งหมด อาจถวายที่มหาวิทยาลัยสงฆโดยไม
เจาะจงพระ เพราะในจํานวนเปนพันรูปตองมีดีสักทานแนนอน   2.ติดตอจองถวายเพล 
รพ.สงฆ 9 รูป บวกทําบุญคาเลือดคายา รวมทั้งหมดราวหารอยบาท   

 
3.ปลอยสัตวกําลังจะถูกฆา เชนปลาในตลาด หรือรวมไถโคกระบือ  4. ทําบุญ

แลวแตศรัทธากับมูลนิธิตาง ๆ  เชน ชัยพัฒนา ที่เหมือนเราไดทําบุญกับในหลวง ถาเคยทํา
แทงควรเพิ่มมูลนิธิเกี่ยวกับเด็กดวย   5.ตั้งใจรักษาศีลหาใหดีที่สุด พรอมสวดมนตอยาง
นอยวันละ 1 ครั้ง (แนะนําบทสวดภาษาไทยเพื่อบรรเทากรรม ดูที่ jozho.net) และทํา
สมาธิอยางนอยวันละ 10 นาที  จะดีมากถารวมเผยแพรธรรมที่ถูกตองในวงกวางเปน
ประจําดวย    

 
การทําบุญขอ 1-4 ทําอยางนอย 3 ครั้งติดตอกันทุกอาทิตย หรือทุกเดือน และถา

มีกําลังทําใหเปนประจําไปตลอดชีวิตจะดียิ่งขึ้น  ขณะถวายสังฆทานชุดบวช ใหบอกพระ
วาเราตั้งใจอุทิศใหเจากรรมของเราโดยตรงเทานั้น (หากรูชื่อแนชัด หรือตั้งชื่อใหเด็กที่เคย
ทําแทงแลว ใหทําบังสุกุลตายสงโดยตรงได)    
  

การจองถวายเพล รพ.สงฆ  ใหนําใบเสร็จที่จองมาเผาตรงเวลาพระสวดอนุโมทนา
คือ 11.00 น. และกรวดน้ําทันที  การทําบุญทั้งหมด เมื่อทําเสร็จแลวใหกรวดน้ําใหเจา
กรรมนายเวรแบบเจาะจงคนเดียวหรือแบบไลลําดับลงมา  เอยปากหรืออธิฐานวาไม
แบงปนผูใด ขอใหเจากรรมในอันดับตนๆ ไดรับกอนเทานั้น  ซึ่งบทสวดมนตพิเศษจะมีการ
อธิฐานจิตขอขมากรรมและอุทิศบุญแบบเจาะจงใหแลว ตองทําสมาธิและสวดมนต
ติดตอกันหามเวนแมแตวันเดียวเปนเวลา 3 เดือน  ถาหยุดวันไหนเริ่มนับหนึ่งใหม ครบ
กําหนดแลวควรสวดตอไปตลอดชีวิต ถาจําเปนตองหยุด ก็หยุดติดตอกันไดไมเกิน 3 วัน  
บุญเหมือนอาหารที่เราขาดไมได ตองกินทุกวัน ไมอยากเจอเรื่องเฮงซวยถาโถม  ก็ตองเติม
พลังบุญทุกวันใหมากที่สุด  การทําบุญถูกทางทําใหชีวิตดีขึ้น รับประกันเห็นผลทันตาชาตินี้
แนนอน  หลักของพุทธศาสนาคือ..  ดวงจะดี เพราะทําความดีเทานั้น!!    



 

สําหรับคนที่ยังไมพรอมเรื่องทุนทรัพย ใหเริ่มจากการสวดมนตภาษาไทยไปกอน 
(คลิ๊กที่นี่)   และทําบุญเล็กนอยเทาที่ทําได  แตหมั่นทําใหเปนประจํา เชน ตักบาตร  
หยอดตูทําบุญแมเพียงบาทสองบาทก็ยังได  ซึ่งมีตูทําบุญมากมายอยูทั่วไป  ทั้งมูลนิธิ 
ถวายวัด ปลอยโค ถงึทํานอยแตก็ถือวามีสวนในบุญนั้นไปดวย  หรือการรวมทําบุญในงาน
บวช รวมเปนเจาภาพชุดบวชไดงายๆ กับการทําบุญสมทบกับมหาวิทยาลัยสงฆ (มหา
จุฬา/มหามงกุฎ)  ที่หากยังทําทั้งชุดคนเดียวไมได ก็ใหสมทบทุนไปกอน 10-20 บาทก็ยัง
ถือวาไดทํา  อยารอใหมีเงินกอนแลวคอยทําบุญ แตใหทําตอนยังมีนอยๆ ทําแตพอดี แลว
วันหนี่งจะมีเงินทําบุญใหญไดเองครับ   

 
บางคนมีเงินไมพอ ก็ไปบอกบุญกับญาติ เพื่อน ผูรวมงาน คนแถวบาน แลว

รวบรวมมาจนไดครบชุดบวช 1 ชุด แลวนําไปถวายพรอมกัน ก็เปนวิธีเริ่มตนที่ดี   และถา
พอมีกําลังทรัพยแลว ก็ใหทําเต็มที่แบบที่แนะนําไวดานบน     ย้ําวาการทําบุญทั้งชุดบวช
และอื่นๆ ตองดูดวยวา เปนวัดที่ปฏิบัติดีไมมีคําสอนผิดเพี้ยน ไมเปนลัทธิที่ภายนอกเปน
พุทธแตกลับสอนผิดหลักศาสนาพุทธ สํานักไหนที่โดนคนโจมตีมาก ๆ ก็เวนไวกอนก็ดี  
หลักของพุทธคือ อะไรที่ทําแลวไมสบายใจหรือสงสัย ก็ควรเวนกอน  ใหตรวจสอบศึกษา
จนมั่นใจ การทําบุญแบบกระจายวัด ไมเลือกเจาะจงที่ใดโดยเฉพาะก็เปนการลดความ
เสี่ยงที่ดี   จีวร บาตร ใหเลือกของดีหนอย ไมอยางนั้นถวายไปพระก็ไมไดใช  
  

สําหรับคนที่กําลังมีปญหาชีวิตหลายดาน  สิ่งแรกที่ตองทําคือ ดึงใจกลับมาใหได 
เพิ่มแสงสวางความปลอดโปรงในใจใหได อยาเฝาคิดถึงปญหาและอดีตที่ผานมาแลว  ชีวิต
เราก็แคนี้ทุกอยางสุดทายเราก็ตองทิ้งหมดเมื่อถึงเวลาตาย เราไมมีอะไร และไมเคยเสีย
อะไรไปจริง  แตสิ่งที่จะอยูกับเราและใหความสุขไดคือ "บุญและความดี" เทานัน้ครับ 

           
อยาพยายามคิดแกปญหา ขณะที่กําลังเครียดหนัก ใหออกไปเดินเลนไกลๆ      

จะสวนสาธารณะหรือในหางก็ยังได นั่งรถไปไกลๆ  ปลอยใจสบายๆ  ใหคลื่นสมองสงบ
กอน แลวคอยกลับมาคิดวา จะแกไขปญหาอยางไร   เปดเพลงบรรเลงฟง  ออกกําลังกาย 
เปดธรรมะแบบงายๆ ฟง  อยาอยูนิ่งๆ อยาอยูในที่แคบ    



 

เชื่อมั่นเถอะครับวา มีตัวอยางทั่วโลกใหเห็นตลอดมาวา คนที่ประสบความสําเร็จ 
ลวนเคยลมเหลวเจ็บหนักมาแทบท้ังนั้น  สวนใหญมักตองลมครั้งใหญกอนเสมอที่จะฟนตัว
มาประสบความสําเร็จได     ความเจ็บหนักของเรา มันเหมือนการใชหนี้กรรมครั้งสุดทาย 
กอนจะเปลี่ยนชีวิตไปอีกดาน  เขามาทวงหนี้ก็ยอมชําระหนี้เขาไปดวยใจสํานึกผิด  แลวไม
นานทุกอยางจะคอยดีข้ึนเอง 
 

ขอเพียงอดทน ทําใจใหผองใสอยูเสมอ  จิตที่ผองใส จะดึงคนดีและสิ่งดี ๆ เขาหา   
ถายังอมทุกข ใหสังเกตวามันจะซวยหนักขึ้นเรื่อยๆ และถาตายขณะเปนทุกขก็ตกนรก
อยางเดียวครับ  ลองโหลดเสียงจูงสมาธิดอกไมแลวทําตาม จะชวยไดมากในชวงแรก 
พยายามลืมเรื่องผิดหวังและปญหาไปกอนชั่วคราว  ปลอยสบายๆ  หยุดทุกอยางเพื่อให
เวลาตัวเอง  ออกไปทําอะไรที่ไมเคยทําบาง  ใหอาหารปลา หรือเอาเศษขาวใหหมาจรจัด  
 

อีกสิ่งที่เปนบุญใหญแตทํางายสุด คือ การใชชีวิตอยูกับพอแมหรือครอบครัว  
กอดหอม บอกรัก แสดงความหวงใยกับพอแม และคนในครอบครัว  รวมกันทํากับขาว ทํา
ความสะอาด  ทําดีกับพอแมและคนในครอบครัวก็เปนบุญใหญ ไมตองใชเงิน แตหลายคน
กลับมองขาม  ขอใหทุกทานผานปญหาชีวิตไปไดดวยใจเปนที่มุงมั่น ลองฟงเพลงกรรม 
แรงใจ หรือเสียงอานแววเสียงสวรรคอีกหลายรอบ  จะชวยเสริมใหปลอยวางและมีแรงฮึด
กลับมาสูกับสิ่งที่เผชิญได   

 
การรักษาศีลหา การทําความดีในทุกดานอยางสม่ําเสมอใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  

ปญหาทุกอยางจะแกไดงายขึ้น   ทุกขในชาตินี้หนักแคไหน ขอใหคิดเผื่อถึงชาติหนา วาถา
ไมอยากเจอแบบนี้หรือหนักกวานี้อีก ก็รีบเรงทําบุญ สวดมนต ฟงธรรม ทําความดี ซะ
ตั้งแตวันนี้ ตราบใดยังมีลมหายใจ ยังไมมีคําวาสายไป และเราทุกคนสามารถเลือกเกิดใน
ชาติหนาไดเสมอวา อยากเกิดมาสุขสบาย หรือเปนอยางไร ก็อยูที่เราทําวันนี้ไวอยางไร 
สะสมบุญกุศลไวมากแคไหน เศรษฐีและคนที่มีความสุขหาไดไมงาย ก็เพราะการอดทนทํา
ความดีใหตอเนื่อง มันทําไดไมงายเชนกันครับ   เปนกําลังใจใหทุกทานผานปญหาและ
บรรเทากรรมของตนไดโดยไวนะครับ    :   โจโฉ  


